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edilmea EN SON TELOBAFLABI VE HABERLERİ ViREN AKŞAM GAZETESİ . 
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Milli Şef Bu Sabah Şeh-
Ruslar daha 
bir kaç hafta 
dayanırsa ••• 

Stalingrad'dan Sonra ... 
' • • • 

rımızı Şereflendirdiler İngiliz fstihsalat - N a z ı r ı n a gr~"C: 

Haydar paşada Tezahüratla Karşılandılar 
i\lılli ljef İ<nıeı lnönü cl\in 

ıtk;ım >Bat 20 de hı"mi tren· 
krile Anknradan aynlarak 

bu >abalı saat dcııu, lıuçukta 

~hrioıfti ~t'refleııdiroıişlerdir. 

Re' ·iıı:umhurumuı Hayda ... 
pıı-şa islcc J onuutla Örfi tdarc 

Komutanı, İstanbul KA>J.nu
tanı, Vali llııuıvini, Bele<liye 

Reis l\lual·İnleri ) ~hrin1izdeki 

mtt-b'n~lal"", Ünivt'r~ite Rektö

rü C.cınil Bilse) ı e prof..,ör

ler:e k,if bir ha ,.iı, kütlesi ta
rafuıdan karşllaom'iıır. 

Mdll Şefimiz ısfikhalme 

gelenlere ff§ll~ 1>u· ~1'lıre ile 
iltifat ederek iıstoyondan nlı
bnıa ~ıknııt-lar "~ hol11r buJu .. 
.n.ıtn •Acar• motünlhc gcçmiş
Jerdir. Biraz sıuttc:\ •Atar• 
m<>törü barfl<et ebni~lir. 

( .Devan:ı Sı.: 3, Su: 3 de) 

L , .. dro 17 (AA .) B,B,C · BJ<-
t~· a. L.A:J-Nı.....,t N~ır• chın ıöylJ'ı<!.'.~ 
h;~· nnl ıtlr.:.a ~ t b 1 ,k.,. htir'""'-""'n J 
h .. riirı !:'Cy ··,, Ca- C'htn..ır.1-yıJ ;.ın ··~ .. to-
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Italya yolunu açmak 1 

Bu uzak bir mesafedir, fakat 1 
• 

gıne 

binin 
herşeg S'talingrad har
sonunda hasıl olacak 

Lo ı.(t~, 17 tA.A.J ~.u~:ng · ... >(t\
nn.in h.J.i ~ ı at• \•..ıh r.Mf"~ >. c ..... h:lı . 

R•r·j h:" .... l.:g:k" i.:~~ c'."";:(a o-leı· -Ct Rlls
:ıaı s.. ~ d \G:v ..... ınöa <."3.rp:...! "'a
ht-r reı'f. !t)j11 y~;.·ı .,;'2th:-'c r . 
Ayııı şi·iı"f.L . 1.ıo,rruz d ı .ı~n e'41:;<~t(..,_ 
<i. r. 

:?ı.~oz<lf""i: kı ·~nı:rr.e ·~<:-<:il i ~a.r;uı_;;
,na.:a?' o..!rrnı~t.ur. J)llvır. ı1nı.n b ütün tR 
arruzi<:o!'"ı yı !'! atılmı ... tu·. :JO Al r.a.n 
tank1 taıhr11 <t<liln1ı?tiı· 

• 

durunıa 
ETEM 

bağlıdır .. 
iZ~ET BEN[CE 

Vo.un:c·j k-ı.. ·...ll'lU.( ı• H«,6İ.iı.t ,Yeıll~ nıu

\1'8 fl'a.kJl~llcr k1ıl.L3. ~unı~ 1 a ."'dır. Sinya"~ 
nıo ık~.d.i.' J&r?, ı:w· -... r m.iistaiıkı::-rn. 
b ·ı· r:cııı t:-.)· el ~Tı:-•r.;n •~ ırtlCt'!ı a lmış
hı-rd.r. 

KAfl{A'<\Al(A ll. ·j TAı\RRt:J: 1 
lUZIRLIGI 

Lumlı-•, 17 (AA ) - Mu A«WiO r<ı<!- • 
(Dno.:ı.ı S•: 3, Sü: 4 d e) 

Stalingrad şehrine ı..a~şı Alman hü cum istlkamedeo-ıni gosrclir harİla 

RAKI BUHRANININ IÇYÜZÜ 

Loııdra kaJnakla rıııın Amerika· 
d:ın ak ..,ettird i::i bir ınLt.rc göre 
nıu Uefikl ... xin A nııpaı ı ist ila. Al· 
nl<Hl) a yı nı:ıi;: lüı> e l nıc-1< iç in g üt· 
tii..klNi hool'fl<>Td on biri de İ!:ıl· 
;ya yolunu , .C" 3 o-llarını ... .J !:makhr. 

ıtalyadnn Avrup• :· :ı ~ ' knıak, 
AJnı.nny .ı. ) ı tennbitnddu tehdit el· 
me.k , Almanlarla n\h.1i nıuhare-· 1 

bl'lcri bu biı lgt"ll'rde vcı mek hiç 
ft1pbe :;"'Ok ki caı i ı> \ 'C \iı.C'f'inde 
durclurt1ru b ir dü .. ü :ı cr. ,;r ko-'fat 
nınzm;dur . Ancak bun u ıapabil
nıe-oia iki bü~ ük :ınrtı \.ıtr<lır: 

a - Şimali Afrika \e Akd<.niıe 
kayıt~o& , .e ~artsız haki111 ohnak, 

kaınellcrc bağlı bulunmakla be
riı..ber •i fa lJ a ~- of un u aç ma1;;11 ar -
2.U l llnu ku\·vcdrr. fiil~ .sokab il
nıck te~bb.ii s ii h r nii1 hu l·~ at 

V. ViLKi 
lı alinc çıkarılabilm"" i ıı i ııı k5~la- 1 Dün öğle ycmegw inde 
rından \'Ok uzakt a dır. ltalyn J e>lu- f 
illi açmak esaslı hir he-dd bile ran Şahının 

Satıcılara bırakılan 
karpagıkaldırılnıı ! 

oha nıiittefikler i~in Ü1'1a Şar.~ta Japonldrın batırdığı Yorı.tovn uçak genıw sofrasında bu ı un d u H .... k ·ıı . 
ı .. ıunınak. 1ter \'aki t i 5areı etıii;i- s USUSI· ra 1 amı erı 

l kl d 
l.<.ıtlı0f'8 1 17 t A .A.) - • BB,t: T.oıoh-

kiloda 
nıiz Hind • Kalka~ • :\1 "r nıiis~l- ' a omon açı arın a ··~ n.o ... :ı bı:a: rud gıt"ll1." at .. ,'(" J\t. v·aoo~ .. 

1 
28 k tt•kl • • 

fes i iı:mde S8"1llh'17 kalmak \'e \ ' OlUl ) Ton ş.\Jıl ile öğ'.c y~rne- uruş zarar e 1 erını 
lıe-r hirlii tehlike); bertaraf et- il . .ı.: ;n!tA<ır. tur . I• o B~v{(o~ d• 

:1~:kd~:.h:,:~~.~:~~ 1~:,b:~':r~::,~~ büyu··k bı·r denı·z mu- ~:.t'":.:; f;dtt\ . . ~..ı:::~·~!:-ı söyliyerek zam istiyorlar! 
rıııı irnhu ~~;~::,'. _~~:. ~· ~(. ~~b~t~~ın,· harebesı· beklen ı· or' !~~a;:··n~::;~ dva ~·d:~~.!u~~~ı: t ı· ~ıne müraeaat ed-ctc-k rak ı n ı ~ k. 

""· -- ı nhisarlar daresi niçin U:>sunda 28 k uru zara~ l.'tt ıklcn-
b - Airökada mil onluk crr<lu· 

!ara sahip buluııın•k \e hunlan 
bolu boluna İtalyan kıı ılanna dö· 
k~c~.k ta:;ıtl:!rıt ınalik oımak. 

BaJatfa hır Çocuk g T obruğa yapılan 5 >ma vermiyor? ~~Ts:~l~~~:m~~~f~~:ı~;~ IA b Son zaman]a,da l>i r ç-0.it semt- d>< İnh isarlar idaresi amılk ri n 
r a a a 1 tında Muharebenin henüz başlamadı ese, s o~ çıkarmada ıerdc sık s:k rak ı b:ıhranı oı- 1ıesap1arın ı tetkik eım:~ i ddia ı o-

başfamak üzere oiduğu bildiriliyor "k 1 1 h . makta , rakı bulunma·maktadır. nn kısmen )'<'rinde olduğu görul 
kalıp öldü P <arl Harbour J7 (A .A.)- I: a- • J İ ngi iz mu rJ-ı Bi·· muharrınmizi n · aplıg , letl<ık- ı müştür. Bu esnada de, amillC' 

gün, clüşn~a nın S;>!omcn ada'arı· k } ) b • b İ !ere gö,.. , bunun sd,Ph• ~udu• : rakı imaliıbn ı durdurmu~la rd:. . 

Amerl. a l a ı a m 1 ş Rakı anı· ilkri iııh ı arıa(i ıJAn ~ ı n s 3 s • d•', Yaralı bir hama) da nı ge ri almak için g r:ştiği l<'ş<e lr rın 
1 

..,e>·amı a: , , u. ı 
biis esnasında .Japo~ donanması k ı:..ı.><i:'a, 11 !A.A.) _ •B.B ,C.• ,-00• 

hastahanede öldü ile şidde tli ÇöTp;sn'a'ar old•cğu bir uça gemisi ruj!a yapılan ıhN~ eı;r.a.ında Zulu v j B h G d. 
bil d :r ilmekkdir. Amerikan >İ,fı~ı Sı·h mnhrı·plOl"n • n ık~ybiru:IG·~ Dti t.:.·lll. u sa a e 1 pa 

D"' ; "' r. ü tu L. '. : 1 y ; m- cndaz]a rı mcvzi:ni" muhaf;,za daha bat} r} 1 d J ya A'ura>lııt• tarııfıooan '"""'•" •' an l 
da b ~ y;:;vr nun öh J ;( ll!'l"" lı nen ol uırıımu1-ıı; ... Z~ ~·nun il t. ltı.b·~tınd.an 
bcr nr .. 1 --ı k"··•·ı o' ' e'mi \.'C muvaf.ak oimuş!ar ve 

... v.. ....... ., .u: 16 r: b·r :kı.<vrı ku'"'f..tılmuş-tr<ıo :Sdı nn.::h :h- 'd f • b • k 
Ba:~it.La Dıı...:ı.ıniln l' u-ı..!ts • ı<ie {Jtı.lıan OD n1.:ının Guadalc:: ul J-. va Us- nın batlıa;: ,)"CT 'I'obr ğa t,."'C.i y .• Jon ol - şa a ec 1 1 r a m 

hrJ [.n ~ )"ll~ldrı.,,J~ olZJ !J<'·t:yc sl\n,j almak :çin :,aptıgt kŞ<'bbÜ- Japon tayyareleri dUgtındotı h. :· k.sım :"Jf t::tbatrn saJi. • a 
di;n <>k.;-o.:n B. i<1t c·;!clc:t.:.ı..rıı.;ı~ı ıy ::r·- ( Df'va.mı S n: 3, Sü: 4 d e ) k n1C11 xa.:ra.y..ı çıktığı ~ rnı:n olu'.'lmak-
krn ~It11n"\,·t ısn1·ll{,ı.: O. a~ ·Jb:ı.cınin 15 m 8 t re adar t.J dır. k 1 d 
~~~~~~;,:)~~~.;~~.:~.?:~~:~.:" ı:.:~:.~ Fransa üzerinde bir alçalarak torpille- Son-d--o .. ; -t- a-yda yon azası o u 
da ı.1>.<kıi:a ba~ıanoı ısıı., ha va rr1uh arebe~i rini boşaltmışlar <Ya.. sa; 3, s J. r. d.•~ 

Z:.n:dan •k <.ıpısı n dJ.. Ya~ H.ın.rıd otu- Al k b 
h
r: •• r.ı. "a· ",. ""d ,t -<>ııa~"~ Mm"'b',a.I, "ııı."·?n"'nı''•l'l_~·.·.· Loodra, 17 (A.A.) - İngi liz 3\- Ve.sı n<:'·"" 17 (A.1\ .) - Yoık- il man ayı 1 
"" ~· ··~' .• ~ cı uçalıJan şimali Frn"'" ÜT.erinde t O'\·n -u.,-~k g<-m ~• ııin batn· ış ol-

vı·n!-f- ı· inc.ien d u~na<J), •·ttr )'tırtı lı ela- taarru2i u~u~laT yaılnıış.Jardır. 30 riugu :rc::;.men :b itdl ri lm; . .ş t ir ı 
ı·rJı ka:dırıldıı:ı C'e· r.hı·""'1 Hesi.oha- d " ğ .1 k 1 V a'i!ngton J7 (A. A.)- York>-
n{-9ndıe ô : nı iı~t lır. u ~nıan u ça ı ı e arş.a anmış \;C k b 

Ad!iy'' <l'()kf!oru h<:r iki o:unJlH gü- cereyan ellen şiddetli ınuharcbe- toYn g<'m' ·j n in ay 1 11 muhare-
mü l< .... ·.ne b•n '"""'"' .. de birı;ok dü~man uçakla~ı ha>ara b<. n'n b:dayetindcnberi çarpı , ma• 

- -o- uğTatılmıştır. (DM-:ımı Sa 3, ~ ü: :; dt>) 

73 Alman tümeni boz
guna uğratılmış 

ÇERÇEVE 

Pastırma Yazı 

Bugiinün ~rllıırı için11e her iki 
.k<-yfıyct de uzak 'c uwn bir nıe· 
6afe i<;Uıde bıılıwmaktadı<. Jfoniiz, 
Rommel ordw.u İskmderiı c 'e 
JllJsrrı tehdit dunımu.ııdau bile 
uzaklaslltılamamı..tır. l'ilhakilıa, 
lıomınel de İskend~riı·eı· e giı.,me
miıı, Ka.hi.re 'e Süvr)Şi istilası 
alt ına almak ikt i d:ırına sahip ola· 
ınaınrşlır, Sad<tc, buı,<Unkü sükü-
1K:ti n n1uv;.ıld..at olduğunu 'e bü
yük bir ka=ganın yakında bu 
•abada kopacağını kabul etmek 
Jaz.ımdtr. Ya Alman - İtalyan.,.,_ 
dusu Kafka yadaki harekatın in· 
kişa{Ula 'e Stali.ngrad harbinin 
nıt:fkesin'-" göre burada taaTruzi 1 

'liaziy·ete ı;:e~ttek , lalı ut da Sta
lingrad harbinin· &Onuna ıerıucsi 

ile bt>rabcr baı;.ıl ulacal. duruma 
gU'J'e ınütıdil<ler Roınmel'i hiç ol- 1 
ınazsa Mısın lt!lıdil eder \aziıet
tcu ~rkarmak için harekete ge~e· 
ı· l'ld~Tdir. Şimdiki halde iki tara
lın da bi.ribrrJenııiı arada sırada 
denizde, ha,·ada, karada yok hl a
uk ve kuHet denemesi ı· aparak 
Slalin:;ırad harbinin uetıcesini ,.c 
bu harpten ~oııraki Mibı•er taar
ruı is tikametini b ... kll'<IU<leri ınu
lı•kkaktı·r, E#er Alnıan o~dıısu 
JL1k1'"1 ve llatınnu , hunu takiben 

Orta ~arlu hcdd tutacak olur;a 
Mm rda laazrur,u Romnıel'dcn 

beklemek icap cdec!'i<trr. Yine, 
Alına n ordusu St~11i n~rad'ı dii~iir· 
dıikteıı s.ıııra Kalk••Iada oyala· 
nıa lıar.·~. etlcrl ile mqgul olmayı 
\..rC"ih ederek bütün kuvvclkTi 
ı~ Ru.s mc'1·keıı '" ~imal ordulan-

Brood mağazası 
sahibi ve tezgah .. 

, tarı tevkif edildi 
Zoııguldaktan dört 
vapur kömür geldi 

Loodro, 17 IA .A.) - cBB,C;> Son 
OOı-t ttydi'"' K ,r...:J<ı.-.:; ı yt-tıniş ti~ A lman 1 

tOOı.ıı•o,nJ b~una. uğr .. !:a.~k ~1 f ıı 'k:~ 

n :I'! h<~~ry;.tla:ını ı h.: eıht 1.ir Jh't-
J ,, , şarı: ~n.e gol> 'kcc -

1 
"""' ' " wlın Si gıl<; leşnıJ l<te . b<lı;laa 
rr. ıni<l«'-'L.rd{'__,"l kHV\'rLler çıf'k[rJl·k

tı·n~ 

KISA(,\ 

Y az bitti; J>Mhrma yan baş

ladı. 

Pas\ı.rma yaıı, dal iistünde dal, 
rilnıle so-nunda keHnıe, ronı.an ni
ha~·ctinde iJfı'"·e gibi, ya2 .me'" sip 
mini ıı Uıhika...,dLT. 

NEClP FAZIL KISAKÜJUcY. 

çerçe\·c•inde ı;üretri;iz. 
Bana kalırsa , pa4itırma ~a..ill tt?• 

ÇC\"8indc sad<' bi r Jıa re~.eı ı Iİ· 

kaınctinl göı nlÜ~ l)hnakla 1' a.l ru ı· 
yacağız ; bi.itiin blr y a z ntc\ ~-ı ınl 

it;inde uzun 'l ~ ı kriı nl.J h11· 1ldt R· 

dıından !ıonra Uıı i Utr ko~:.ır n dı · 

mın münıkün olup oln!I~ •. ..: ağ ı:w 

da göreccgiz Yilni So,·yrt k H ın<' 
leriniıı n ıhai itk>lıeti hııkk ııJa ka 
rakıştau enl"l bir hı kıne ııl a ş 

bileceğiz. 

11 iınba tl·~ebbü!-ıiln<- g~c-k o-
l ına :\Jı~ır ceplu!~indc taarruzu 

lııı;ifal<•rtk'ıı h<·klemek yerinde 
ohcaktır . Bu bakımdan :llı>.rda
ki haJ· ck;.l tın ~ e n iden parlaınası 
günle-ri c:ok uznkto1 dl"ğildir. Niha· 
}'-' lliı·inclt~rin ortalarında bu .. 
rana ıı.ih o.: i kararlara da)anan b ir 
ı...sırgaııuı kopnıa>ı beklenebilir. 
{lôtiiliı)or ki, her~y S().Jt nıuka· 
,·~ıuet jnlarııu. ) a~ı~·:ın \"C arlık 

(iiloı diı , ınu~ "·~•labi.Jen Stalin
grad "ırafı'Mbki muharebenin bit
nıesindt.'11 S'Jnra ne :larak devre-}"e, 
Alııan wJı unuıı ahlocu~ı iati-

Sultan:hnmnmın<la Boo<l kı;nıaş 
n1a.ğuz..:..' ı .sah i;P'.~rinden S .n1on 
Brood \'e l<'z,g'<İ'htar: Da vid Rosso 
üç bin lüa kıymctiııcl<ki kumaşı 

sa 115a arzetn1em~k ve ihtiAilr 

)'apmak suç:\e mıll i korunma 
mahkemesine veriın i ~l€rdı. Dün 

bu muhakemeye ba lolın~tır. Ne
ticede davan .n mtvk ufeıı ıJ.eva

m< ka,a r;:e tıer ikisi de t ev.< if 
ed ilmişt ir . 

---<J---

Vali bu sabah 
Ankara'dan 

döndü 
B ir lMç g .m f\' \" C-t Aoka r:tya gitmı ş 

o1:l!l Vali Vt.' Be~ C<i iye- nı ~::. B. L·"ıt.t; 

h. .. >aJ.r bu. $3.b.;.Jı. Jt.~hı .n1'.li(:" dVrnnUitür. 

Etibank Kömür Tevzi Bürosu 
Şefi Merkeze Nakledildi 

İktısat Vekili Sırrı Day Ankara. 
ya hareketini tehir etti 

Eti R::ı~k. J ·!ıaıtbıtl l\.ôınü r Te<\.·ı.ı B~- ı 
rosu. Müdüı-lüi:ünü ~JSa b ·r mü.d<.i-et t! a 
f"L~ ol-an Eyil.p S-.ı.b r i ,nıer'tee-.t-c a! ı11-

mı ştJI. ş ;moı:~k yeri boş~r. Bugün ... 
l~·rdc n1ti-düNlıg.i! yEıw btr ıa.;·in yapı

' ac~t ır 

Şetırin..-:z.dc bulu~-ın N..:LbJ.t \~ek ·li, 
kO:nl.İr ifl ü.1.r:1oo~ı ~ikloeıı:in.:. t.a
ınamfa.'lll rı~< Üzc!'f• ,,,..ık ._, r;ıya. h :t·!<'krt.'.
n.i tıeıh i r elnıir' r. Vdcril ô :;n d e Konıür 
Bu~\lnl'.!a mr~~ı.:l o:u :ı:ş, al<M-adar:;: 
r.\ ?l"f11 d'Tdc. t... f lt• r \ '( ·rr~t r. 7...ong tı·l

d,a.ktln ti.ıhw fıü.:!..ı. \t. ç-.. 0 1..'.4 ltu.+) ı\1 ı,_'"C-

tıi ı ıln :ıf>·l t ;,, yeai ıoı r-p:e-r lutul )11ası 

ffi. arar :~ni1~~ır D ıj•ı S. •• at, A1i!1a vf' 

Florya ,... ı·l ıeı. ·rıy~e 11.t..ih •rn 'l) ıkla t'Ci J 

maden ·vt ·dtl'k. kö.ırıü.'l"u ge,nuş t . . Şir

ke-' J1ay''<\' ffi.a Eıo: \ apuru cia clüı1 

?A.ır-.ruıJ'<l&t:: U.ı 1 gıei~ \e t.>1.ı sı.ı.ft. j 
ş:;.·i«'~ Hnyı'lltfi.n :ktrnü:-s!ı-z.,~ de"

d i ·kJı6rnen h;;J lvl ~·Hn r Ş(ur S:kw"ya 
vaçuru Zo.Plgy:-C-c. . k c:Y.:nJr yuiı: e
'll~ t'JCi• r, B:ıgun . t .. de f <· E'\."f!i'. İs

tt :bil ş.ı~<:b . riıe ,y ltr..ıJJru · Wşa..lo·wş ~ ı 
ttık.J·a r Zt nıı; u: <i<· ~~ ~, :.ro. :1!iı. 

Yalnız şu "amma,, 
sı olmasaydı 1 

Londraya giden gazeteci arl<a
da~INımız Amerikaya da gid"Cek· 
ler. Üç ay bu •Yeni . yeni değil 
de. Yepyeni. dünya~1 gex«ekler. 

Bizim m4hut, lınadisi öğttıı

miş of...,ak k~ 
- Böyle bir !il'~ ahat, anaık Al

lahın en ~nslı kullanna nasip 
olabilir .. 

Dedikten sooıra il:he etti: 
- Yalnız bir «aınma•sı , ·a.r. 

Dört ay 90nra nıeınl~kete di>niin• 
re acaba i.ıbbalarını yauıbilecclc 

k:ij:,'lt sahibi gazele bulabilecekler 
nıi?, Bari geJirk~n Aınerika \eya 
İngilt,..rNlı•n biT \'apur da l<i'ıJ:ıt ge. 
ıi.-ebilS<'Ju: .• 

A. ŞEKIB 

Fakat çok deia bir hiidi~e.nin 
esasi bünye"1 ue gİ'remiyc-n nı.lna 
ve kıymet ouun lalıilrnsıııa sığa
bilir. 

1942 ) az ıunsiminin havanuıda 
.ıo,-Olcıı harp ve polil.ika hadise
lct-inin de, eyni mevsimin pastır. 
ma yazı faslında ln"ama eo-tteği
ni ~awyomın. 

l\IeseJ.;, artrk bir mahalle kav
gası, biitiin >:eh~i )'ıkan bir ma
halle ka,gası halindeki ($talin. 
grad) mııhaı ebesinin sona enliği
ni, §cJı.rin dii ~tüi,<iinıi kabul e<J.,,.. 
siniz, degil mi? 

İşt.ı bond30 sMra lllihvu kuv
\'ctlerinın. Kafkaslara doğru mu 
) öne!eceğini, yoks::. benİm tahmi
nime göre So' ı· .-ı küme bakiye· 
lcrini a~a dii~ürnıek ic:in :\losko
, .a ve ~nal isti.kanıc!inde n1i. )1n. 

rekete ı;cçttej;iui ııw.tuınıı yuı 

A~n• pastı r n1a ~' n.lı j~ind~ tft .. 
nıokras~· alar tarafınd •n da lmta
kım dhel"r l'l"kliyor.ım : 

E\.velıi, J\'l.ı..<1rda un111nn h · r Jn
giliz taarruzu; ~onr.a, t.'ğ r r St•\• 

~etlerin a.ğn diişi.ir 1. iln1e 1.. i İ!- ) bu 
pastı.rn1a ~ azınn ~ıi:ırsa , lı11 .ına 

kadar lapılnn birkaç hccrı ik> i z. 

lik taklı<lmr ıai;men """!'" 1'••· 
afttna mUı.hi~ htr ihrnc; hn r r ' <' ti ••• 

Bcn<'e bu (l3 hrınu l""Nıı , hiit.fit 
bir me-\·,..im bt1~ unı:c1 heec-lcnın ı 

bir cü1nleniıı hUtun ru1 unu L } .. 
lıtrıa~t ı r a<' al\ lt.•k t •t.' ;"tt1 h <"1inu· .a, 
ağııdan hakl:ın t k ı rırrn > ıo~ hı.r> 
dcnbi.re ~ıa, a ıt:ıbilfr. 
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n•rtaluııı iktısııt uk-ıııa.q \ar
dır, mütenıadiren miinak04a 
.:Ôt.: ı·. dururlar: 

- IJberctl siı:,te-.u r;,1n-d.tut_..tl 
\erir .. 

- Miitlah.llcci ,;,;ıem uygun
dur. 

_; İı>hiaara iııte• Oiçiılımiıı 
kuftımclır. 

Türk tican-t har..UW., """"" 
tut doksan ılok.ız tiiırlü tieari 
,ı..ıemlenlm lırp.ini lti~r hlrN 
tatbik edinit.. Alacağ,ıuz xandı
man, al}3i:ı yukarı, daima aylli,. 
d ~r. i~ıir.e ne dersen.iz, de3·i .. 
ıırı, h&ı· 11e\•i s'isleıne, ı•j~:a.sa. 

IH>vuıı c~ecdı:, lmlıullen~cek
t.r. HW; aldır~ etmiye.:ek. 
meını mın güriiuecek tit. (ilıtkH, 
t,..m. mtitru11adi3·rn. si:ste-nı de-

;:i.ı liı mııni:te nıukabil, pi~ a'ada 
dcg'•en bir ~ey lOktur. Pi~a
'°a \'l~ karab1Jr;.a, dal1na ayni 
sı>lemi t<ıtbik edecektir! 

A\':\'.~~IZ 

BİR KARAR 

.l.morikad~ Tckoa• l>elediyes.i
U Jl bir l<.<Lrarı · ı., caddderdeki 

• vir· jlara 'e i1lek yerlerdeki dö
nl'meçl...-e a~ nalar konulmuş .. bu 
"r<ıle ,ofödN, motos;klet.iler ar
kadan 'o mukabil cihetten gcleıı 
,.,,, .. i nakl ~eyi kolayca görüp 
hı.alt ünli~ cbi!tteklcr! .. 

{"ak.at bu k rar daha ,,; aıle o
radaki kad nla.n ~evindinııi~? .. 
Ca.~ anlar o ·a.kt:ı ınaıky&jla·rını 

rahot rahat tazeliyebildikleTi için 
b•·lc · yenl.n bu haT"'1<.etinden ~ok 
memnun knlmL5lar ... 

• \yni •:ıynalı• karar hiztle do 
tallıik edilM' ıorllk Köprü, Galata, 
i<t:klnl eedde>l dünenı~çıer' ... in 
·a~ na.."tn• haHni siz bir görün .. dü
~ünün! ... 

ll '"·"' o v•kit, bu tedbir, ka
ulırrı auıLtucagt J trde ~t>ğalta
ukt:r._ 

Çünl<ii; turnleliıli diU..ltmek 
icin ayna ba.~lar•na t.oplanan g"Ü4Ce· 
litn hayanlarm kakıbal:J;"l'Rl ve on-

la,n ,ey re cl.iı:ikonleri dağıtuıak, 
eli ıitr~n di:reU.yonu kırıp 
köse ba~ını kınrm:ık, ko~y kolay 

her babayiğit ~öriin OOı=ebi!c
ceğ i hlr marifet değildir .. 

IllR SE:RLE\'HADAKİ 
GAr..ABET: 

Ga·u-iel.er<k bazan oyle serlev
ha ı e.ır görii~·oruz ki insan şaşınp 
kalıyor, İşte bunlanian diin gör
düğü ın bir b.ne&İ.: 

•lla~dtttp bi.r cinayet!. 
'nbu cinayetin efeıı-.ticesi olur 

mn? liahut cinayetler her zaman 
değil d~, bazı keoreler mi haydut
lar tıırtı.fından yapılıyor?. 

AHMET RAUF 

Belediye 
korusunu 

Çamlıca 
satın aldı 

Çamlıcadaki maxul S~i
p;ı.o;;a ıo;orLSJ lıelediye tarafından 

\'ÜZ ksen bin Ü\ yüz liraya satln 
~lııuı.ışlır. Burası iki ~·üz yetmiş 
yedı bin sekiz yllz kırk metre 
'l!Urabbat çamlık, fısttklık bir a
trazıyi "Ve kö İ<Ü ihtiva etmekt.e
d 

• 

REŞAT Fl!.YZI 

Çok ku•DÇ siııtenu! 
Ne Japıp yap<>cak, bu neti

ceyi alacaktu. 

O halde ne yapmalı~. 
Hele, o iktı.sal uı..m.,.uun ga

<ele sülunlatr.-..ndı>ki ilmı (!) 
nıiiııaka'i"lıwmdan lıiçbör fay
da ç.lkmaz. H •ngi sistem, hangi 
ekol, hang. pretıSiİp'! Enela, 
lrude ticııretin sistemi, rkiolu, 
ı>rN>Sipi yoiotur. İpti<lai. al.tur
ka hir man'laTa ,..,,der, Çalı~
tna lan:ı, usulleri, nıah~uti 
ba.ınba~.hclır. Bin-.aley h, 
l>iiyle l>ir uıek.aoİ'l:maya h[,;bir 
iktısadi 'i!f(....,, uygun d.ü~ınez. 

O halde ne yapnıalı?. 

Ynpıbcak şey, bu 'ı"Ynnı hııy
rt-t ve orijinal tkari bün~ ry i 
il ;ce ledkik etmek ,.e bu bün
) eye en ııygua gelecek ycıı~ e· 
ni b:r sistem yaratıp tatbik ct
nıek! 

Bir trikotajcı ııe bir yüncü 
ihtikardan mah;.üm Jildi 
B~yazıtta Okeu~nbaıı sor>ağ.n 

d" -1 Dunıarnda trikotajcı İbrahim 
og!.u Ersoy fütiloiir suçile 55 lira 
para ceZ.'.lsına, 10 gün h;,psine ve 
20 ı;ün ınıiddetle dükkimınm ka
patı'.rnasına mah'lünı cclıl.rr ,:ir. 
Kapal<'d'Şlda Ka\pak~ı'ar ~ad

cksö.nde 33-:17 unmaralı dükkan
da yÜllCü Harikoğlu Agop Mizan 
c:yan da 'htik.iı.r •uçile beş lira 
p~ra cezasın:ı, ve bir hafta müd
detııe dükkıanının !lrnpatılma.•ına 

mo'lıküm edilm~ir. Her ikisinin 
de cezalan kesbi kat'iy<'L etınişlir. --Vç eroinci lututdu 

Çadırcılarda 55 numarada otu

ran salbıkal. eroincilerden Meh
n1et oğlu Hikmet!n ~fyon ku'Jan ... 
d.gı \"e Galip, Cemil isminde iki 
şahsa eroin verdiği görülmii.ş ve 

h<'r üçü de yakalanmıştır. 

On iki uyguns::z kaduı 
yakalandı 

Son günlerde Şelızadebaşında 

ve Beyaz:\ civannda dolaşmıya 

baıltyan uy.guruıUz kadınlardan 

on ,kisi emniyl't mıidürfüğü ah

liık kısmı memurları Uırafından 

yakalanarak ~i muayeneye 

se,·ko!unmu~tur. 

~oda olan palı blılı! 
İst.lnbulda /bu yıl mvda olan 

pi?halılık y·a:zlik !:" ey,·a!ardan 
sonra şimdi k1şhki1<ra da sirayet 
etti'. Bursada lbilc !dk u or on 

beş kurw;a satılan kestanenin 
bira.z kızartılmış veya suda tıaş
lan~ı burada 00-l(ıO kuruşa ... 

Eskiden kilosu yirmi beş kuru
şa k.mscnin yüzüne .bakmadığı 
sakız leblebisi 120 ye zor ıbulu
nuyoc!. 

İşin garibi bunlar hem de cti
kctıe, göz göregöre börk p:ı:iıa!ı
ya sa-tıhyor. Acaba beledi ·c iktı
sat müdürJüli;;nü' kontrol me
murları nerede? Yoksa Bursa kes 
taneleri, leblebiler, fındıklar da 
mı Amcrikadan, Avnı.padan ge
liyor?. 

BURHAN CEVAT 

Tekaüt, Yetim ı 
ve Dullara ucuza 

Harp Vaziyeti 
/1(.4.HK.EMElERDE~ ~, 1 

Saçından, başın- 1 

dan. utan! odun, kömür 
l\folın.kat of.ifü şeıı.riımzd~ki 

mütekait, eyhm ve eramile de 
maliyC't fia\ına ucuı; odun ve 
maı!gal kömürü satmayı kararlaş 
tırınıı;tor. Ancak; bunLarın be<lel
lerinin kaç taksitte ödeocct•g:ni 
ve üç aylık maaşlarından na.~ıl 
J<esil.eccği QıaJ<.;;.ında· her.üz b:r 
neticeye \'arılmamı.~1r. • 

:Ru satı.:,-!ara önüırnü7.deki a i
çer.is:nde İnclıal:ka~<. 'ba~lanı 1~ca
rı kuvvetle t ·hmb olunmakta
dır. 

Bozulan •olıalr yollaTı 
Şe'nzadlhaşınd& Zcyn<'bkamıl, 

Aiım~t Şuayb, Kurultay, Gcnç
'fürk, Kuru<:e;ane se>kM<larile 
Fr\'7.l~·c cadocsindeki toprak çö
küntüI~rin n ya.gmuclu. lhavaJar
da sulnla doldu''U ,.e buralardaki 
umumi kanal.iı.asyoııların tıkan
mış olduğu bekcl.yeyc bi!d.ri:e
rek bir an evvel yapılması is\e
nilm;ştir Keyfiyet tetkik olun
m:ıktadır. 

Cumhuriyet Halk Pa•lisi 
hüııi~t VCJTaka•ı 

Tekmıl Cı..mhuriyet Halk P~r
t.si :ızal~r,r3 maiısus olrr.ak üze
ri' veknas~k hrr hüviyet ,·urakası 
yaplırılm~sL ~e lbu dan kı;ka 
h<'r yıl icra oLuııan inUlı"Pl.;rda 
j,\are heyetleri azahklarma geti
rilc·nler<' de birer llüviyet vara
kası \·erilmesinin t~kiliıtta usul 
ittihaz olunn.;sı enelki geceki 
Dırciidt~ıaru>'I. iParli kongre:;inde 
temenni oluıımuslur. 

İtt:.fak!n kabul olunan bu te
menni viY.ryet koııgresine bıldıri
lecektir 

AıırupaJan hauacazi 
geldi 

saati 

Avrqıadan Hev:ıgazi ~,rketine 

mUı'ın m•ktarda havaga1i saati. 
grlıniştir .Bun1r.r saats!z o~an t
bnr:elere d1<ğttı:.ac.,I:hr. 

Adaptnartna bıldarcm yağdı 
Adapazan 17 (Hu,us1)- Son 

yağmur \·c fırtıualar üz~riı:c bu
raya kesif mii<larda bıLd.ı<:ın a
kını ol.mu1 ve yagmur gibi sem.
dan dü•cn bu btldır...~n!ar<lan he
n\en he°Tkes sağ 0ı\arak hirkaç t:ı.
ne ;akalama~a. muvaffak olmu;:-

tur 
Eleme imtihanları uetice:eri 

Orta mekteplerde geçen Jı~fla 
l•sThvan eleme iı:r;~ilıanla~ .. bit
m~ ~e neticeler talebeye tebliğ 
olurunu~tur. Mm·affakiyet nis
tbt'li g~n yıla na1.aran daha yük 
sek bulunmaktadır. 

Düpip öldü 
Yem!ştt Yarıır!handa oturan 

lV!e'hll'et "glu Mustafa gece vat
ımğa giderxen taş merdivenden 
du;eıe!c iba ından yaralanarak 
Cerrnlı.paşa ~ı'!lstanesine kaldtnl
ınıssa. da rlün ölmtiştür. 

AKVİM • °" 1 rı ... ,., 13! HIZllt l crı 1~81 

El'Lt'L 
135 

RAl\IAZAN 

4 6 

Yıi 942 ~\y 9 \·as:oı• · f,z 

EYLOL 
s J 

\'aXlt s D 

6 42 Güne 11 26 

17 
13 t B öııe 5 52 
16 38 lkinc. 9 22 
19 16 Akpır 12 00 

Perşem~e 20 50 Yat.J l 32 
5 01 Tm"'.,.l: 9 44 

:Stalingrad son günlerini ve 
belki de son saatlerini yaşıyor 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateş,emiliteri 

Da,·a~~. çok genç, ulakl.cfek bir 
kadmdt. Da\'asmı arılölınağ.a ba~
ladı: 

- Ben, e\'lı hır kadınım ... Ba-
na ·bir tel'ı.ı tavsiye ettiler ... Ye-

D<>ğu e..plı<Siııde: 

Stafüıgrad wl<ak mulıaf'ebel.,-ri
le hala nıukaveme.t cdiym. Rt>S 
mUdafileri, ıırt>k Volga ü-t-erindi!n 
d., yordun kuv•eileıi \e mafz.,_ 
me göndcrileml'diğınden, kahi.r 

1 

Alnıllll wtıünlüğiioe k:tr~ iiıniıt
sıue dövti~ı.tedirler. Oo.!orÖı 

· vaı.İyi!lini 'r-enala~trran bir nokta 
da, şinl<lldeon tau kvv••etkırle. ya-
pılan R~ tı.,rxudanouı şimdiye 
kadar Jıiçbw netice nm..,miş ol
masıdır. Volga ile Don tlirseği a
rasında ~male k>rr§ı tesis edilmiş 
olı>u Alınaıı müd•foa koltugu, çe
likteıı yapıln'15 bir hudut gıbi 
Ru..-,ların sü·,.ekli taarru-ılaı ı.na 
day 'ııı:nu,.U:r. 

ı, ak&t en nıiıthirşi. Alman hava 
kunet.leriııin meydana getirdiği 
ltarabi ve öliiındür. Stalingrad'a 
bnrndan hi\la Alınan bomba yaJ:
muru ya.!,<mnktadır. Art,k nıüda
Iiler ~refle ölmek ;\:İn rnüeadd<ı 
ediy·oı·lar. 

Alnıanlu, büyük lr.ıva kuvvet
lerile dl.';le'.<kıne.n yeni t.ı>ıık "Ve 
piyade jhtiy:.tlarını mulıarelıeye 

sürmüsler<lir. Şimal batrılan, batı
dıın "e cenup batıdan ilerJi.yerek 
şelıriıı kenar mah;llcl<ırdıe ces

çt'\.l'e yerle~ıniş lrulunuyorla.r. Hat
ta şchTİlı ~11.nı;ın•n Alınaola·nla 

ve diğu ~·arısının Ru'1nrda oldu
ğu da ~üylenmektedir. Bu muvaf

b.ki,• .. ııer<l .rııi\'uıe.n, Almanlıtr uf
radıkhrrt kay1pları '-On günl>erde 
\'e) a ·aatlerd.. azalt malt için, 
C'hri g...,.,Ji gündüzlü bomba!,._ 

mı.• n dl'vanı ed.iyMlar. 

Diğer taraftan BakUyu Ejder
hana bağlıyao ve Kalnıuk steple
r>ııden geçen dtımiryolu da Al
manlırr •arafmdnn kesilmiştir. 
Bu şimendifer hattı hnritalur<h 
yoktu. Alnıanlll'fın Stalingrad
dan sonru bir taraftan Ejdcrhana 
sarkacaklarını ve diğer taraftan 
Volga garp sahili boyıınca şimale 
yfrriiyeceklerini talınıin etmi5lik. 
Demek. Ejderhana ilerlenıiye 
ş'.mdidcn ba)lbmışlard1r. Uclki bir l 
k1tç gün sonra Stalingrad ~itnalin· 

de yeni Alman har~ketlerinin ge-

li~tiğilte dair de haberler alau
ğız. 

KaCli.asyada Novoro.isk civar>n
da ~·e 'Ie...,lt nehri boy unda nıuha· 
rl'b.,Jer ~iddetle de,•am ediyor. 
Alma.olar Ndvoor-05i.>k'i11 cenup 

dotus .... d~en son Rus mtlkan
met merhüni de nptetnüşlcırdir. 

Fakat Grozıı~ petrol sabas.aıa he
nüz giremcnıi')le:rtlir: Rw.lar bu 

mmtakadıı taarrırıa gcçmi~J.,.. ve 
Almanları iki meskün ycerden ge
ı·i atınışladır. 

Ladoga "'Ölii ile Vonııej aras;o
daki uıuu ceııhede Rus orduları 
laarrınlarına devam edhorlar. 
Bu taarruzloda Ruı.Jarın ydııu: 

ıne~-zii tirb:ye muvaflakiyetleri 
elde etu'kleri görülüyor. Fakat Al
man müdafaa cepbe5i sağlını dur
maktdaı.r. 

Stalingnd taa-rruz Ye müdafaa
sı, bi,, imha ntuharebcsi mİ<liT? 
ı;;imd,den bö) le bir hiikiim verile
mez. Bunu, Rwların b.aakacağı 
esir miktarını anladıktan sonra 

tedkik edebiliriz; Slalingrad lanı 
bir muhasara altı.ada değildir. Rus-'ı 
lıır mecburiyet lıalinde eıı iptidai 
11a. ıtalarla n;kerin bir Jusmıw 
Volgadan nakleck-bfürler. 

Küçük memurlara 
erzak dağıtılacak 

De•h. t çıftlJkleci:ıde if>Wı,,al 
olt.wı.a'tl ~u:t, nıeırcamek, pı!l'İnç 

"VC f~LL1ye gibi esaslı gıfa. nı<ıd
de\<,rı mali~ et fi-aıtlan Uıl..erır,clen 
ıküçük mcmurla.r<ı ta-k6iıtle ıtıevzi 
olooacıik:tır . 

-·-<>--

Konserııatuara bır yıl alınacak 
talebeler 

Konservatuara· /bu ytl şan, pı
yano, keman, •vi'yolonse-1., rnusikıi 

nazariyatı '"<! sahne dC'rslerı kı
sımlarına talebe almması ki·x~r

l::tı'.ır:\ım~l•c. Ka~-ıtlarla teıxi'di 
kaY' t lara bu aym 28 inde ııi!l:ı.ı.
yet ı. erilecek tir. Tedrisata da bir 
te;r.nıe-vvekle ba;;!anı!a<:akt:r. - . , 

ritıi de tarif ettiler. Gittim; Me
ğer Y·•n~lıkla yanındaki kapıyı 
çalmı~.m. Kapı yı bu adam aı:tı: 

- Affede1'S!niz, dedim, teı-zi 

Refika HanJ.lll b~rada mı?. 
- E\el bu.ada, dedi. Yukan

ded.r, ıbuyurunuz. 
İnandım. ne bilcyım bl'n ° Böy 

le şev ıb..,..,ma gelm~, degil ki .. 
İçeriyi' girdim: Arkasından, yu
karı k&ta çıktını. Arka tarnft.a 
blr odaya a ldı. Odaya aldıktan 
soma. tavrı, bakır,Jarı degişti. Te
eavüi.e ~lazırtandı_ Ben razı ol
mayırca. t<"hrlit etl. Yine olmadı. 
Ocia~·a h~P' e,:i. Aman Allalı•m. 
bö"le <ey ek lı;ç başıma gelm<'
nı.İ'jk Tam iki sa•t, odada hapis 
kaldı"' {:.C'·p gid'p tecavüz et
me!~ stedi. )J'rhayet, enıclirıe mu
vaffak oto.m:vc.cajlını anlay-1l!Ca, 
heni bırak• ı Brakt amma. ben 
de r:e hrll~ rtP' . ...-ıi. ·m. Zang:..r 7.'1I!

g:r titriyorum. Sinirden. her ta
raf !'f' ... ~ ayrı atıjıyor. l\~ nı al, 
n1orum mor~ koşup ıhnbe~ ,·er
dim; yakaladtlar. Kendi,if'den 
da\·acıytnı .• 

1\Iaznun, saçlarnıa ak di.~nıüş 
fakat, zinde. •bakınlı bir adamdı. 
Ayağa kalk<rı kend ıoi müdr.f&a) a 

ba~!adı· 
- Bcui.,-, ,\danada h. yeğe

nim va.rdıı· Annesi yirnı.i bP=; 
ser. ;r Adar.adadır. Kcr.dlsi de 
oruda dünvnya ge:.<lı. Şimd~ye 
k~dar yü ... Unü gflnnC'djm, Geçen
lerde hen1~ircdPn, y:Jnı yeğ~ni
min anne~ind~n bir nıektup al
ci.m. YeY,e-ntm1n bLigün!crdc i.s
tarbula gL•ic.~~1' ·r l:>ildıı iyord .... 
Düİı de "'c!< kims~ yoktu. Rafii<a 

KanlLeaya ha!asıııa gitmişti. Kapı 
çalındı. A,-.nca karşmda lbu !ha
nın1ı gôrdünı. 

- Terzı R<.'fika Haı .. m burada 
n'ı? bevince, latife ediyar wn
nile; 

- Evet ,burada, yukar·dad:r; 
bu)'l.trun! dedim. Yukat'ı}·a, mi
safır odasına aldın\. Sonradan 
yeğen:m n~nı~dığu.ı, hakikaten 
h;!' cr'7İ arad• •1111 ögrcninc" t<>k-

(D~~ ...... m Sa 3, Si· 7 de) 

r TARİH MUSAHABELERİ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Eski Gedikli Meyhaneler 
Yüz yıl evvelki namlı meyhaneler - Koltuklar -Ayaklı meyhan~ler 
-İst,r,buiun şöh<eti ciharrı tut

mı.::ş -eski ıg<'dikli T~yihanele.••n
dt.::n, -.ümuneli1

,, 1:.;.ı- tane d:ıh:.. 

kalmaml§tır. 
Yen'çeri ocağının katdırılma

sından önce ocaklı alqamctların 
:opln:cli:.'I !büyük gedikli meyha
nelerin yalnız İstanbul surları t· 

çinde ve etrafında bulunanları 
yüze yakındı. Galata ve civarı 
i~. serapa mcylhanc idi diyebiliriz. 

Kumkapıda: Düzoğlu, Yeni 
Meyhane, Karı:ıbıçak, Küçük Sam 
sun; 
Yen.kapıda: Kafesli; 
Langada: Tandırlı, Mermerli, 

Sarayoda !arı, Uzunodalar; 
Samatyada: Büyük KuLc•li, Kü

çük Kuleli, Altrnoluk, Gümüı

halkalı, Kel Serkis, Zaiiri, Orrna
nos, Çekmece; Hacı Mano\ SüI>
gerli, Scrvıli. 
Ycdikule~: Mağaza; 

Altımermerde: Sünbüllü; 
Karagümrükte: Takkeci; 
Tapkapıda; Karagöz, Yeni Mey-

Karabıçak, Yc-r.iknpıda Kaft.slJ \•e 

M•,rmer1i, Saraşociaları ve Uzun 
><lalar, Sam tyada A\tıııc..ıuı.., 

Giimüs. Haikalı. Scrvıl•; Karagöz, 
Kurrr'ık, Balıç~lı ~dındak. gc
<ii.k'~ier iC1. 

Bu mcy..tı. n ~ "rin uk.şamcı ın111 
t~~l!eri semllt:ı-ine göre yenicerı-

\ 
ter ve orta hallı esnaftandı. Yeııi
D1yı. .. uııvaııile ~1ürmct g<.irür· .. 

1 

Lerdı. Tersane !akın1ı, Kasınıpa 4 

~adm başlı~arak K"lafatyeri, 
Ga·ata, Tophane, F:nu•I-:lı ve Sa-
!ıpa~ar boyunca uz .nan getl'.k1 

.• -

ler:n .müşltrileriyd,. 

=================~===================================== 

Bu eski ve büyük gedikli mey
haneler hakkında yegane vesika, 
geçen asrın sonunda liıta':f kitap 
!arı ve gülürw;lü Jıilciyeler yaz
makla meşhur olan mırlıarrir 
Melımet TC'\ifiğin kırk elli sa!hi
:felik küçük bir l'isalıesidir. Gala
talı Hüseyin adında, Çardak kul
luğundaki 56 ıncı yeniçeri orta
sınm çorbacısı olan bir hail<. şairi 
de .Şehrengiz• çeşnisinde yaz.. 
clğı destanlarında bu meymanelıı
rin birkaç tanesinden bahsed<)r. 

hane. Hacı Mardiros, Kalcciibi, 
Sarafin; 

Kayıkçı, hamal, ddı.lk ınaku
les; ve lıtaribulun baldınçıplak 
pirpiri külhaı::Jeri gediklilere gi
remezlerdi; ya, gayet dar ve pis 
koltuklara gider!cr, yahut d•, a
yaklı meyılıane~rd~n demlen:r
lerdi. Ayaklı meyhaneler e~ri
yetle Ermenideu C>l.urdu; dükka
nı, ter.gMıı, fı-çısı, u~ü.ası, s.ikisi 
lı~p kendisi ödi. Beline ucu mus
luklu içi rakı dolu gayet uzun bir 

koyun ba(hr.ağı sarardı, sırtında 
cülfue; cl.i~nln iıç cebir.de bir 

kade'tı, oll'•ızuna da. ayaklı mey
hane ok!uğumm alameti olarak 
bir pcştemal atardı. Ayakh me)'
haneler ,umumiyetle Bahr,;ekapı 
ve Yen-:iş ·~keteleri arasındakıi 

manav dükk:ınları .arasmda dt>hi-. 

şırtar<ll. Mii'iterilerini gördü mü, 
etr<Ofın: ko1ı~·arak dükkanlardan 
bir'ne dalar .koynundan kadclıi 
çıkararak ku~•ğınm içindek4 mus-
1.ukıtan vücudünihı !ıararetile 
ısınmış ve sararmıış rakı,1'< doldu
rur, ve artcasindan giren mii§te
risir.e sunardı; beri ki de o tek 
kadehi yuvarlayırca. meze niye
tine dükk-.inda eline ne geçerse, 
ağzına bir l:ihana yaprağı, b:r ü
züm taesi, yahut b:r turp parçası 
•tardı; çQğu da vumruk mezesile 1 
içerdi, 

f EDEBi ROMAN: 93 ' 

1 AŞ~.~~L~~~! AŞI 1 
\..----- İKİNCİ KISIM - ~ 

- !lqır, ~n niç ikirıı<>en.tı mc-1.- ' 
ro. :rrad ben de (llS ~ ~;J!m. 
Se-. n sıa ,~ ;ra.lntZ eiai 151·\-di. sizi se-
'\":'VO 't! Si1Jl eev coek.~ r. 

K .. n deli ol:ıcaktı 
Pe'<o, ya gön!J.ğum ç<>ouk'I, 
b':Jnı. O! um. 

• m;.'!. 

- E~ Ber61\ ~ Er14"'...ntn o.ğ.u ..• 
Be.ı Dçin.e Aıı..:•n, Eogir.in iışığeyun. 

ı-::.enanın ııöıık • du:·t açılmıştı. fak<lt 
bir tur · ınamnak lstf'"...mlyordu. 

_ Pfki e.ın:m:ı, tİ't b.~ fcaıpısından 

ıf?Nıce l,'OC\4t S·~NC;N.'; 

cA ::n,., """", babam g..~I yor'> drdi. 
AJ !Qo ı;ıeı:cti, blŞl:U ....ııadı: 

-E ~~~l=i<usuDdanh~I 

-·- .,...l\dt-n Ç~. "11< - kil-,., ı:o etnl"onlu. OGlıınıuztı. SevıPn bak-
tı., o buyllt.tu. ~ """ ...,.,., deıni7o 
~·dı ... 

K ııan ~~ lıoıt>Ut-da.ııdı: 
- Bana m>ıı<ll oku:ro'8Urnal 
AJa bütün ~el& •!e; 

- SIZ1 namwuo::ı-Lı. tem.in e<iennı kı, 
<1<>;, y , h i-kati s<;yl!qorunı 

ho. ad:ım lıaılcıştıiar. · 
Aı.n\Jl ~ı ı~ \·e dlJl'U idi; 

<ioı:"u ııöy~ hal<nıı..ı bellı oluycr
Qu 

Kenan sarardı, ,.,OO~ledi ve ki!'"•· 
;ıye-rck ıkonu~tu: 

- Eter ... Söyled.4il~.olua ... Doğm ... 
ise .•. ej)er ..• bana .•• u1oı.r.J:u gb. ... Ha
ılclkati ..• anlat.ı;yorsanız ... tleoinı.. •• ;yap· 
tığım ... e,;.;ıı!dık ... 

Ali mınlciandı: 

- DarılrnaJ"ınız amma, •n.1Bmmınız.a 
bt$>a bir ad -- 9Q1c fl(lç ..• 

- Kaç!~ "°""' diniemeôen karı
mı mohküm etlım. ODU 7<1% üslil btnılı;
tım ... 

- Ve ına3tJm bir çocı:k-tan intiol<aın 
akhnu, .. 

Kerı""1 >UStu, dilıiulle, anlamamış 
fllb. Alinin yüs(lre b«iklı; 
• - Çoe<ılt1'aQ m<? .. Ne <lcae1ı: ı.ıı:. 

~·on JD uz? 

- Oğlumuzu elimitden aldınız 
Kenan bül.ün biltJn şa;;;Uadı; • 
- Ben mi.?. 
- F.VC't siz,,• 
- Efıı!. 

- sı, istımbul'S. gelip ortadan kay-
bo ldu.k'lan sonr:ı., henıen o gün, oğlu
muz da, Yusut ta oıtı.<iruı ıkıayboJdu. 

Kenan ııuı:üs tl"l,irdO: 
- Bu.~un için de beni mi <iham et

linh". 
- I:vet, ı~rtnı.z da, Engin de, ben 

de ~ufu siı:ln çaldığınııa h(ilrmel:"..:k. 
- s:zı Ş'(!'~fm!e lf'mln fli'f'rim ki, 

t:i;y~ blr n ıı.klım<lan ı.;ı,. geçmedi ... 
~dr ... 

Ali likıt.r.aca::.tı, Jli'tlağı düğu:mkn
di: 

- Yl.1'9U'fu s.ız elm ... <iınız mı?... Onu 
·biıx:ien ç.al.'.lın siz de-gii mi..~z? ..• 

- Hayır ... Ben başımı alıp Jsl.an
buldan kaçlınr, int.kam almaşı ıuç 
d ü$i.i.nme<l im .•. 

Ali olduğu ye".t ,_:..; ·~ 
- Öy!ey."'1 bt·nim oğluna ne oldu?. 
- ~ bw"' bilÇ?r..,ın. bundan hiç 

habetim ycık. 
Alalin &ô7.J.eri yaşardı: 
- SeYgin Sı'.ID'-06 de 1.Tlro.nda'r.ın siz 

oldu~zu ıı<;yW;; zamıın büy~ b'r 
ümide lmpıl<i:k. Bu ümitle buray" gel- l 

dim. .. Bucüne kadar hep bu ümt!e n-1 
<Deva.aıı va: -· 

1stani:ıulun bu meşhur gedikli 
meyilıaneleri, ya lbu!.unduklar~ 
Yere, ya s~lıipll'tinc nisbet~. ve 
yahut da ,o zamanlar dükkanların 
üzerine ırnvan le;<iıası yerine a
sılan tahtadrn yırlıut madeni 
me$Cla kayık, kule, hançc:r "VC 
kafes gibı alameti farikalarla a
nılırdı. 

İstanbul 
chkları en 
lard: 

ak~mcılarınrn taplan 
namlı gedikliler ~un-

Ba'ükpazarında: Kafesli, Han-
çerli, Yahudi; 

Z1ndımkapısındc·: Saleb!'i; 
Asmaaltrnda: Cll'VllŞ\J8!jl; 
Ketcncilerde; Sa bııncu; 
Mahmubpaşada: Çorapçı hanı, 

Kürk<;ü hanı ... Valde hanı; 
Mercanda: Al:pa~ ham; 
T4\'Ulqıazarmda: Saraç hanı, 

Bakla ham, Yağlıkçı hant, Vezir 
hanı; 

Gedikpaşada: Kücük Müı;,. Ilım, 
Büyük MikelJim; 

Tckfursarayında: Karagöz, En
$Crci Mi.şen, Kürkçü, Orak, Çu
bukıçu Nesim; 

'Balatta: :Karanlık, '.Kocakalfa, 
Köroğlu, Baılıçeli, Yarımbalat, 

Karanfil, Yasef, Enserci Nesım, 
Balta Yasef; 

Loncada: Ayvalı, Yovaşko, 
Balat dtş:nda: Dülıgeroğlu, 

Tombet, Hacı Mişon , Hacı Av
ram, Gümüşendaze, Bayraktar, 
Çingene Müslim; 

Fıenerde: Sokiyas, Gümüşhal
kalı, Kanburoğlu, Tanaşaki; 

Def\erdarda. Kirem et mahalle
sinde: Sakı-ı:!ı, Kafesli, 

Cıbalide: HalepUQğlu, La.şko, 
Kısavet, Anastas, Ya·hudi Ayoda; 
Unkapanında: Yl'n.idünya, Bak 

lacı oğlu; 

Kerest~öierde: Kandi!H. 
'Bunların .içinde de akşa.ınc:sı· 

nıv çokluğu ile meştıur olımlar: 
Tavulqr~zannda Seraçlıanı, 

Ba1 ıkpaz.ar;nda Hançerli, :Mah
mutpaşada Kürkçü.. Gedikpaşada 
Büyük Müsellim. Kumk;.pıda 

DIŞ .ı:»()_LJ,T] 
. ~ J .. _.. + • .. ~ 

Harpten beri 
Btı dlıtan •• 

Yazan: Ali Kemal Sunman 

İr~iJ;z parlamcnto<Junda , )·<.~ 
n.i beyanat lle olduğu kadar di
ğer rıcşr',•al da bugünler<\<.• Hin
distan me.;clesini tazeknıekte
dır. İngiliz kabinesiruleki sosya
lis nazır Sir Staliord Kripps neş· 
Telti.gr b;r yazıda İngilizlerin Hin 
distaııı bırakamıyacaklarını söy
lüyordu. Bu ha11ple Hindistanın 
mukadderatı ne olacağına dair 
üç senedir ~yazılan1.ıdr, ft()ylenen· 
!er ·hq> .ll'.li..5li, çıkı\!hdır. ·Hamin 
,lk ayl;ırmda, .vani 939· agustosıın.-

- da Rusya ile Almanya :ırasında 
dostluğun tazelenerek bit d<' mi
sak imzataııdıktan sonraki ilk 
denede ortaya çıkan ri\·a.yt-ller 
şöyle idi: 

Almanya Avrupada scı•best ka
lacak; Rusya da Asyada Rus -
Alman işbirl\ği bu harbi başar
mast için Alman)aya edıkeek 
ya'rdımı, buğday, petrol VI' sair 
ham maddeleri göndermekten 
hiç geri katnııyacaktır. 

Bu rivayetleri teyit etmek için 
de ortaya daha merakı. sözler cı
kabiliyordu: Hindistanın ş!malin 
de Rus tayyarelerinin UıÇUŞlukla
rı ve bir gün oradan bomba yag
dıracakları... ve saire grbı. 

Bununla •beraber o say·ia.1.arın 
dugru çıktığı duyulmadı. Fakat 
bu dedıkodular ı;rl~ya dahn baş
ka i11Lin1aller sürm!:k mernkinda 
olanları da har<·kcl<' getirmekten 
geri kaln~anuştır. Oı:lr..ra göre 
Almanlar bır gün rli1'<li."taııı is
tila e!ır.ek is•erken RUti) uclan io
tifacic e-decek'ndi. Zaten Rusya 
ötf'def'Jb<.\ri Js.!;l;'~den .. ı\lınnn nü~ 

fuzu alt nda bir menı:eket clcg:l 
miydi?. Avrupadakı :şlcr bıttik
ten sonra Rı.;syayı hcın iktısaden, 
hem Ô<' a kNlikÇ<O k:<rar Alman 
ı illuzu alt nu. ahnak kola~~ ota .. 

cak ,ondan $Onra da Hındestana 
g;ıtilebHecektı. Bu 4tJiırı~:ıl!c· r ı;t:r 
ci faraziye lhaliı,dc görülüyordu, 
fakat her faraı.iyeye karrı hazır 
lık!· bulunmak lazım geliyordu. 
Zat"I' geçen asırda Çarlık Rus
yasının Asyada g'tgidc ilcrkıncsi 
kar41sında bir giiı, Hindistanın 

da yukarıdan tehlikeye dü~ebi

leceğini rlüşün<'n İngilizler oo~·le 
bir lı~l nıkuunda ne y~acakl.a
nna dair askeri plinlar hazırla
m;şlar. Hındistanın ner<'lerinden 
~ekilcrtk ııereledııdc Müdafaaya 
devam eıkbilecPklerini hesap et
mi~'Ndi Bı.: S<'fer de Rusya ile 
Almanya elele verdikten sonra 
H'ndistanııı tehdit edilmesi •hep 
hatıra gelen ihtimal~rdcndi. 
Bumınla beraber ,·akayi 'büs

biilün ba~ka ·bir yolda cereyan et
nış o!du Bir gün Rus - Alman 
dQ••luğuncn düşmanllJia döndüğü 

görü!dü Bt.nun 'tabii bir neticesi 
olarak da İng:ltere ile Rusya ara
sında-.· it mal'b,zhk bir ittiıfak: 

'ıalini al~!Ştır. Lak n Rruva ile 
Ah:ıan\'a'lın dost oldu..lcları .lk 
ayk~a. bu barb:'l b, •lanıııcın:ı 
gcirre.- laz:m H ndis!ııffn il r·d& 
hariçten hiiyle bir le>lı.!ıkeye uğ
ramak ihlimallerindeT' bahs?dil
ci:ğı o sıralarda H'n<ıısraıı dahi
l;Pde neler olduğunu hatırlamak 
bu.günkü badi•P\er karşısında f ly 
da~ız otmıyacaktır. 93\l da İn.p,il
tere harbe girdiği zaıııan Hlndis
tan~n ne vaziye~ a!ac~ğı bir.ı:ci 

d.'.'reredek.i fll<'•e\eierdPndi. Hın!· 
lılNin tarafında görülen hal ise 
son aercce ilıtiyafü Avrupa va
kayi ni takip etme\: fazia bir söı. 
söylemekten cek:nn:.ek o.ı.uyordu. 

Fakat şu sualin cev,ıbını vermek 
vaziyeti ergeç geldi 

- Bu bo rple tngiltcrcnln da
V2.S.na iştirak ed:lerek ona her 
suretle yardım g'.i:tNilecek mi, 
eöstedmiyecck mi7. 

Son devreye kadar da kongre 
erknnı manalı 'beyarat ile Av· 
m.iinalıl beyanat He Avrupa ve 
Asya meselelerini 'birbirine bağ
lamak suretile kendi davalarını 

ince hlr surette müdafaa c~mi§ 
cJdular: 

- Mademk, Avusturya, Çekoo 
lovakya ve d~ha soı,ra Le!:. ctı:n 
istiLSya uğradı ve İngiltere bı )<' 
küçük memleketlerin hakkını 

müdafaa için bu harbi göze a!dı· 
ğını söylemektedir. Böyle b r da• 
"Vaya Hindistan da işlirak eder. 
Şu surelle ki dünya yüzünde ırk 
ve ren kfarkı ka.lmıyarnk her 
mili.etin kendi mııkadrl ratına 
Jıak:m olm9sı kaidesine H. ·fü· 
tan için de ayni kuwetle r· ıyet 
edils'" 

iste Hindist•n mes<'leslııin dörl 
<cnedenb!'Ti bu hıı"ptC' ar.c a;ıti 
böyle bir hususiyet de vardır. 

• 



• 

r-Günün siyasi icmali---------

1 Son 24 Saat içinde,== 

1 Hadiselere Bakış 
Madagaskarda muharebe sona Rusyada kış 
erdi Arjantin de harbe giriyor bu sene erken 

Almaı~r, sıal>i.ngı· .. d şehrôl>i orta dan yacarıık Volı:a:va ,•ardılar - gelecek gibi. •• 
li:aflr.aslardaki lınrekfıtta y.-llf bir dc;i~Hk yok - AhnanJa.r 

ı..ı, al'deu yeni t<He pleTde 111i bulundu? 

S·..fya E~lİrı Şe'tci B<d<er 
Buyu-;. El\,Jill: -~mile R&111eiye 
Vdu.'.üeli'tı.m,m ~liğiııe tayin 
edilı::iş1"r. 

Se..ın Mva.ıuıu...- ALATUR 

münaeebetle-rin ke&i!meei j,çin ve
rilen bir kklili ekseriyet.le l<abul 
elm'ştir. Şimdi Brezllyadıın son
ra Arjarıtinin de Anglosaksonlar 
zümresine katılmak üzere oldu
ğu anlaşıJma-ktadır 

Moslcova 17 (A.Al ·- Röyter 
~jansıuıu hu>ust muhabırı Ha
rold Kiıı.g bildiri)''f"" KafJ<asya
nm Mozdok böı.ge!<.inde rrıuhare

be ı;on deı~ şiddetlıdir Bü
yük bir faaliyet gösteren Sovyet 
hava kuvveaeri ş\.mdi görünüşe 
gör<" Almanları.nki kadar kuvvet 
lid'r. 

Göbels'e göre, 
sulh biraen

bi re gelecek 
Berlın 17 (A.A.)- Propı.rganda 

nazırr Gdbbels, Da:ı R~ gaze
t-e~indc yw.d$ bir başyaı:tda bu 
harbin ne kad&r siir-eeği mes..._ 
lesinı incele~ktedir. Nazıc di-

yoır ki: -

Soyu alınmış 
öküzler az 
yer tutuyor 
Va.Jiıı-gl-On 17 (A.A ) - Re;,; 

Ru-ıvelt, suyu allll1m:~ gula nıad
deJe.rin'n gemilerde da;!ıa az yer 
tuttuğunu ve bu meselenin. tet
kik echlmekte &!duı(unu söy1e
miştir. Reise göre, suyu aı • ..,m~ 
bir ilküz, normal ıhalde bulur.an 
bir ökü.'!"iin "';'gal edece.ğı yerin on 
da ıbirini i~gal e~kfü. 

.) -SON TELGRAF- 17 F.YL~.·ua: 

1 

1 
Bu sabahki feci kaza 

·Bir çöp kamyonu tü .. 
1

tüncü dükkanına girdi 
2 çocuk parçalandı 
JBir saka da ölüm halinde yaralı 

Bııgiın saat 11 e dqı:ru ve 9646 
sicil ııumaralı Tasköprülü Salim 

oclu Hasan~, i<iare,irıd,1<i ~~ 
kamyonu ~ok fecı b•r hzaya se- , 
bep olmuşı ur. 

k"1i~tır. Çocukfar;n ıh.ısi a~ oe
yiR1eri pa"l"alarunaot suret.il ~ de<"

'!ıa~ ölmü-şlerdir. 

Şc\"kıi &ı:ker, Bııılgar galelRi
ı. rile ) :.pr ..ğı hic göıı. .. ;ımede Bul
ı;K•·:...9'1'..ı i<•ılkı. •tıne.k mecb11J'iıye-
tinde okh:ğuı>da,1 teet;sürlenni he
yı.ıı l..ıtmiş \'\" y::ni \'a:cif-esintle de 
1 ;·mye ile Bcılğ:..ri5tan arasında
!·; cxlG!luk rr:-linaoıelx-t.leı,;n•"'I lnk
V:~eşirıe elir.d«ı geldiği t.od;;.r ça
l <ac?.ğım söylerr~~ir Şc\'ki B€r
ker deır~ôr ki: 

KÜÇOK BABERL'EB 

D8' mubarebderir-de ,\ 1man
lar nll'lıa(ı süııpri&l.erıe ~a.r,ılaıı
ma.ktadırlar. Kü.,,ük ve dernı bir 
bogazdan bir Rusun :rehber.iği 

altında ilerli~·en A!man d~ğ kıt
aları giıl<'ııen Rus istilık5rn kıZ'a
Janmn din:ımit:.e h&'\·a.:;a uçurduk 
l>rı boğaza h~kiır. bir kayar.ın 
altı.'lda ka1arak cıi::ıı•~;erdir 

Mu.harrbcnm ne kadar >~ 
i,~ 'hakltınde.ki sualin kat'! bir ce
vabı voktı.ır. Nasıl ki bir !ı.arbe 
tekıtddüın eden günl.erde h•rb.n 
ne zaman ve ııe şekilde ç•kacagı 
da bilinemez. Fakat te<crübe ~u
nu L<ıbat eder ki harp gib< sulh da 
birdeobir<' Ç1kacalctır 

Biruçak gemisi daha 

Kamyon Aralı: s:nemsu;; ônii.n 
den Kum~>ıya clofi;ı·u ilH'rken, 
fren.erin bozu!rna~ u·~rin~, kam 

yon bütün sür'ati'e aşağıya dog 
ru ~nme~_e ba~anu~tu·. 

Bu arada kanı.ı 011 su ta§ >r. ;Ü

ta o1an !bir saka)~ ela çarparak, 

bu adameağm da ali ın~ a.mr•tır, 
Saka da başından ağrr suretle ya

.talanarsk derhal Cerral.pnşa ha,._ 
tanes'ne kal<iırılm:(!t<r. 

Buır,ar \~ Türk rotl~!!erinin 
biı.vük saadeti yanyana su,h tıa
hnıie ya>2~ lard:ı. Türkiye sulh 
\'c t.ırafsı<'.1< ,.:yıısetiııde devama 
azn~tmış bYluııuyor, 

. RUSYA HARBİ 
Sta lir • .->rad mtd:uareb~-s:nin son 

sı;fha~;, doiiııda en kanlı boı;'.;L19-
ına halinv.e ckovam edıyor, 

Berlinc> gör<', Almanlar sehri 
ortadan · yararak, burndan da 
Yolgaya \'arını-şiardır . 

İngı1i-ılE'r her g~11 saalin Sta
lingradda v~ameti arthrffiğmı 
~ı·liiy,,,.lar Baribtla"~ sokak 
\"<' caddek-rde rnufıarebeleT ibü
tün <oddet•k devam ediyor ve 
her "ki tarafın zayiatı da ~ok a
ğJr otuvoc. 

Alman teb\ığ> Vo.roneç ve Rjev 
ckki Rus taarruzlaııııın püskür
tti' u~unu lıilcLimıektedir. 

Kafkas doğusunda, Grorninin 
•.'llal ·batısında Mozdokta Alınan 
lar·n durdurulduğ:ı~ anla....tıyoır. 
. T<>v1ro,;'skden sorraki ml!harebe
l-trın nk"ıa(ı hakkında i6e yeni 
bir j,aber gelmemiştir. 

• ıADAGASKA'RUA MU'IIARE~ 
SONA EmJıt 

.Mad .... ıraroaki Tanan&riv rad
yo u Ada umum vabı Alet'in 
lx>var..ıtını ne~retmiştir .. ' 'ali bu 
beyanatı ıle Fral1Pı7. kuvvetlerine 
cAte$ kes! .• en:ri V<?rmekt..dir. 
Muıakereye başlamak li1.ere 

lngr~ kumandanlığına murah-
1ıaslar göndeıi~n:ştir. Bu h~'ber 
J)iego Su:.rn r:ı4Y0"11 lnr&fından 
da teyit edilm~tir. 

ARJ A.'lTİıN DE HAfbB'.E 
G1Rİ1:"DR 

Arjanı.n parllnıentosu ılıa.riciye 
encümeni mihver devletlerile 

TİCAR•:r ve SANAYİ: 

* 1(}<12 yılı :ııa.rfu>da '9Wırt1 ed;l.
.ri-_ \'<ti ~ciilA'•c p ol .. n çe.l\ıi~t. rnE.blu:üne 

\.i. ayr-9 mj:iJtu.lıd«ı. ;,."8pt!ıp hıı!ııüz bb
kt1.1a~'d<1. buJ ıuu...., p1 r:.UtleTie • h\!kU

e~"'e I' l ~onuln.u1i4-u!'. Anca4<. but.mı 
ltt.:1de on \"e y:nn:f.lui hük.'ÜIT.ete tlV-

im ı dlfc·.leı• ü t ·:.a.ra.tırıı sıerbe&.ı;e sııt.

~J:nkcek't'tdtr. HH'kunı~ ~:'\ı'.{)n_ ki • 

loMJnu 2'i,5. pirine; a!t:rış bt":Ş kurU!!f-
1;,rll ınübo..yroıa odl."t'('f;t4r. D'.ğô< 't'anlt
tan ,..-ı.,.;ı,.i1<\e b•r l<<kı P'ri'tlÇ yiız eıJli. 
kunr.;:tan tnzl~a satıbıııa4ohı~. * DUn bir alb1> otuz lk• lira .. ıo. 
!ıt,"n be~ 'ktlt"U,t:ıo ve 'bir sram. kri.l~ 
.. tın 456 .k.uru.şW-ı satt!m.ı.~u·. 

MÜTEFERıılK: 
+ DükJ..!iJl SIHp!eım.tı po12ar ,.er

l•'1';nd.t· _:ergi ıkı.ıımJ.!h~.i:f.Q U'.Ül.a.E..cie 0-

lunın.,...t-:..-J< ıey-yar sat.ıcı.!a_.ın ~:ı.rı 
\..."'Oruta.cakt ı r. 

+ Slr.kıro.'C!e &;~r oLe-Ji.r1(!~ olu
r:ın lbrnlıim ünsaıo dün iki açıtgÖ?; 
;ı:ıUn ""Yuna balırılmı. üç gümiıı; ı;ey-

r. ili 300 ''"'Y'l satm~l•rdır. * Genç kıziarı A!emda.rdaki ran.• 

'll•vu ""'""" Iulış:ı l<~ik etlen Ali Oi-
111..10 dün 6 ıay 11 gliu ağu lıaiJl':ilf ıuch
ln'.'Hn olnhtit'IJI'. * Mangal kömürü saheı.lan 
ticaret müdürlüğüne müru.caat 

ederek narhın ya kaldırrl.nıasmı 
veya on dört kurt19a çıkarılma

sın) L>temişlerdir. Halbuki mah
rukat oiisi kilosu on buçuk ku~ 
tan sat~ yapmaktadır. 

* Baz• iıııçiler gi.i.nde 12-14 sa
at çalıştıklarını iddia ederek vi
}.3yet1.en ağır iı'çi karnesi istemek 
tedirlt!r. Bu müracaatlıarın ve va
ziyetlerinin y~niden tetkikine 
ıb~lanmı.ştır. 

""'I; St'h·imizde 36 lramva:r ar:ı
bası vatınansızlıktan çalışa·ma
maktadır. cr:!ir kıBim vatmanlar 
fazla kal:ıbalı.ğa tahammül roe
mcrnekte ve hariçte başka iş bul
maktadırlar. 

--------·----------
• • 
lstanbul 2 nci icra 

luğundan: 
Memur-

941/2380 
İpot<"Jden dola:rı eçık uı•tınruı ile ı>arB;)'a çeııTl.meoıiıı.e k.:ı•r1ır vt!<"ilen ve ta.. 

macıına y;cmoıı:li ti<ç elrl\ \-uiou! mıoritelile (1708) llr• kli)"!llet 1':ıkdir olunan, E
yuple Al bey !o:ln~inde A!Ok Fil IW\X'ilsü, ct>dit SilJJıJarap cadd"'"ınıde <ı.4lc 
4 cedit 16 No. lu oautbl ,.cm\oi Bı.rrgz.zlı \~restt·s.'nin meıyQuıne ve b·,k..'m.l dükkJ.nı 
ve c:ın;bi ,.,_,rı A~ A~ v~ Nalbarı.1 dütl<Unı Şimalı•n lll:.ymun Yani 
ta.rl.l.Sı, ~ırlt~ Ernı.OOl mıelcııetJll. aka:rı ile :balJinıeyi hüssanın k•rgir d5tck.Wan 
w .<ısnx-n dörl lll\ilQ 2ll p:ıı·mak arzında mahreç ~~ maluıl~. G"l·ben ve C.:
zıubeıı hv.Aııt;! na.. ara:zı•e m.ıahdut Sıildlıtar Abriu'.l&h Ağa vliıKfaa.«Wı üç' dö
nüm muık<ı<ldeına ~rla eluvm maa oda, 6ükJ""'1 ve liôı"l&nın n1"ıf !ı.iıusl açık 

a tt n "'Y• çıo'kl>rıJnu, ol<tp (29.9.942) ta~la:loo itıibann ~ he~Jı 
gord,.,mea ~ d&i"' cL,_ 141~, edilt'O<X-!Oı'. Satış peş:~ctir. Mü~tı>rt.. 
l<r mul...,,,,_ lu7meiiıı 3 1 :> n~ı· pey a.k.t/<'. i \>eyab<ıt ıniill bir b:m'u
nı \ roırntuat~, mektubumaı '~ icap edor. Müterak.im wrgiJer iloe rüsumu 
telU1•1., ~ Mı olup ~ l>t>deliııden 1<ııM1" ed<i""'*4<r. Y•nni .....,hl< 
t.'\"•Z bedclı .l• i!ale pulu müŞlor~e aittir. G<ı<yri meıtioııtl kıetndieine il....ıe olu
llmı 11üşlr.n ~i>M W'T& ~>.len mühlet \oçoir.de par3!)'ı v.emce,.., ;tıale kararı 
f!.'!f.ıcdiı.r Ve i<'enıiia1 ntirn evvel en yü!ı:- ~itte bulunan k<mse mrae1nı.iş ol
duğ'.: beö°eı~ cımaı- r.w:ı oluıa ona lhal-e olwıur. O da ra-z:ı oln·.ce; veya bulun
ma.7...ia hıemoo. y«il gün m.üddet.Jıe arM.ırmJ'jll3. çıirarı!ır. Her iki balde birinci. iha-

' eıillM ff,Q:.leri cıılu llı:de masmdalri fariı:l:a.ıı ve d<teı- urarJardoo. :ım:s'uJ

cltlr İh:tk'ı !arkı \"e gıt\·e.tı ~r'n f«iıi ;ı,ynca hükme h:J«..t kalmaksızın da
i~ tah...-:ıil olun.ur. İt-bu g~tinıenkul dükk!n Siltih:t.a.r".Jğa caddesl üıJC."'nd-e 
ddlcuz No. lıdır. Alobey köy·ti der"3l".i locuan1'Cla Sil~lı.taraaı> cnddes'n<'• dül<kiın 
lkı ka.tlı.u._ • Zc:ınin kat bcdt'TI. Ch.;.vaı-ları k.aırgiır daıh:H ~ı ve 'bjrinci Katı e.h
"1PI••. Z<milı ıı:aA ünü osınelt1m zunin< 1ıoprııit, blılı.i<>l la.....,!ıdır . .Arl<ada t.ili

iıa. hıt' {ıntlnılif ~r brr ar.a!ıtı vıa.rdır. Birinci kat:: ~ın ;çlnde mozaik 
n • \~ ç~n bıc f-Ofa uzeı<ırııe sora am t&van kaplame.91. yo.ktlH". On crp
hedt bir oda, ouCrıda t.ı.ıııta ;ı., l>ötiı.ıımiıl ıı;.- bei§ wrdır. Aıi<a tanıta çekilen 
mera "Cil ~ı.nd..'\ U: kLtVu \.'Grd:ır. Bu rctda b~: ,-i,r:nr a.iacı ,,.~.ıdu·. Ü~ü mar
orl;a :tt·rc:modO de örtüiüdür. 

Tarla: D· ıoı..Arun arl<a.;ıııa >.'9\ld\J' '-"'n:~kl<!dir. Sokalt aomın<len yükse« bir 
mıe'\. ıdııc olup ın.-.mıni .sa1'u TJ'.aildır. İki. setlidlr. İQiııck *' aka&.ya 01ğ"J.cı. vanh1•. 
~ ınr.uıın n?""aha.ı b\&d«> üç dönüm rnı>&d•!i 275i metre olup bw>daıı 
33 meı.-e ilz<ıı•:ı.e dtitır:an Y"'Pllnıı~tır. Bi!'inci ..,.ttırmo.o< 8.10.942 i&rlhiııe mü
""" ( Pe ,.. ı:ünu ....,ı H ı...ı 16 ya ltla<lar İlr.ıaubul 2 inııl İcra Daiı'"'"1l<ie 
icrıı .OOı}ıe(.'Ô(\I~ Arttırnııa bed.e1- kıymeti muhall\lJ~~n.in ~ 75 ş-in1 bu!duğu 
taki<.ıcıe Olıoıe edtıecu.~4r. A.lw takdiıx!c en çok aı>t•.n'll.IW\ lıub'blıdü bak.l kalm'1lı: 
ı-7'!""' •rttımıa on gün tcnlidoit «l>Je- l9.IO.!M2 la<'lıine müsadif .P;ı>nı1le3i 
~IZT'ü ..,.nı uetıle ierıı. edil,,..e!'.< mt1'hıımmt·n k>;rnıelon 3 76 ~in< bu4du~ lclodir
d.e C"l ~ r!tırana "1al, tı<li'<>cel:<, al<>i latkdtrd.. 2280 No hı 1tıınu11a tevflikııll 
şatı: .:' n1 bır .lJk:tl;ıcaktlf·. 

2004 No. lw İcr• ve İrl:l• Kanuıı..ımın lll6 ıncı mıı.ddeeiae tevf.ıoa.t ipC>tdc 
oalulµ alac;ık/ı.la.ı• i(e \"~ d."!l<:r al-;l!rodOTl"'llltn i.r~fak Jw.ki<ı Eı>l>iple"1Yn OŞi>u 
g•y.., !nC'>ku d<f.ü Mı<l<>.ı-ını \le hus~le fıhz ve m,._,.ı;., dahtt olan iddit&lan 
f:\ ·:x; b t.e'f"t.yle biT"f~· on beş gün )çıinde Ic.ra Da•~it!e bikiirmeleri 
ı, :. AJ<>, talod<rde l\ak.l<ın tapu sioillEtt•iy.!c sabit olma.:lııo.,..,, o:ıt.ış bedc-
ı;n; ı p"V'la..=,ndan har'<; ıtaı..r' .. r. Alakııda;-lnrın.n iılx> mııddl"i lt:er.,.,;yeye 
g& < h. ...ıo.t el.neler· ,~ dalı& faııl<L ına!üm•t alnısdt iftiyeniE-r!n Kl - 2380 
Nv. ·" doo;y1> I~ cto.remr.oe mü"'1-0&•llan i!An olunur_ (5lG5l 

Sovyetler Bir1'j111m her ta.rafın 
da sono...har ke~ıd;n · gö.,1.erm1}12 
baslamıshr. Bu sene yakm bir 
tarihte - donlarin •ba<ıl.ııya.cağına 
dait· o.Jfıme~!er '\•aıdır. --

MİLLi ŞEF 
ti ınrl S<":.h1fedt.*T1 Devam) 

MilW Şefimi&, beraberlerinde 
Aııbıradıı.n geka Vali ve Bel<!di· 
ye Reisi B. Lôtfi Kmlat He Hay
dar~a istilı:ball..-ine gelen 
P:l'l'ti Reisi B. Hayri} i motöre 
r ef a.ka tler i.ıı.e alırutl anlıt-· 

İtalya Yolunu 
Açmak 

---0--

SALOMON 
AÇIKLARINDA 

Cl ıncl Ş..,!-u{e~ n I)l'-Vaaı) 

sü akim btrakmı~lrdı• J«ponJar 
eıhoınmryetli m;ktaccia uçak kay 
betmişlerdir. 

Japon taarruzunun Yen.i Kalıe
donyaya da l'irayet edl?ceği sanıl
maktadLr. Aığustoo &yının bida- 1 

yetiıtde, Sa1omon adalarına kar
şı ta,.rruz b~~ladığı sıfada Birle-
şik Amerika buraya milhim de
niz kuvvelkri göndıenniştir. Ve 
tahmin edildiğine ~'Öte, eğer de
nız muharebesi başlamııruysa, 

başlamak üzc.cedir. 

ST ALiNGRAD' DAN 
so.-..RA 
(1 iuci Sahifeden Devam) 

)'<.6tftla tılr ııpi!rer, Alm..,İ<lnn Ke.L
l<a~ Y<'<ıiden sal.dır.mat< lç'n lop.iv.
landı:darını sö;y~tedir_ Almonların 
•;lk planı S1".iııgmclı 2"plı>tmcic ve o
r:ı<l11n Astrı>k.a.na lmrork14. F6k.rıt Sta.
lırıırndın bu lanı<la ım'id'a.!a.a edilmeıi 
pl~rı lboıx!u 

MOSKOVA. STALİNGllADDAJtl 
VAZİ"l"J>Tİ ANLATIYOR 

(1 .il.ICl Sıı1h·fı.:dt>n Dcva.ıı:) 
Jardu ve J a!ıut herhıııgı ~ir se-
bcple 1taybcdilini~ bulunım Ame
rıkan donanmasına ınensup ge
milenn adedini 47) e çı.karm~ı ... 
Bu lisl<:ye 22 muhare~ geınisi. 
de dahildir. Ayn! müdd<"t ~;nde 
J:.pon kayıpları, batmltr.ış. mı>h
temel ol.arak batı.r'.rniş veya ha
sara t:ğr:ıtlmış en az :J.':>8 g~P'.ıyi 

bulmaktadır. Bu listeye ticaret 
gemileri de dahildir. Yorl::tovn 
Amerikan donanmasının E'n seri 
u.;ak gemilerill<ien biriydi. Hari:»n 
b.ı'< yetinde Amerikan donanma
s>ıı:n 7 tane UtÇa.k gemısi varoı. 

Ja9on pilot~rı, uçaksavar toı>
lannın at..ş barajına r~n ge
minin 15 metre kadar üstüne in
m~r Ye laa&-u,pla iaa.rruz et
r; "Şle..dir. Japon ı.-çaklar• birbiri 
ardına alevler lçiıı-0.c diışnekte 
:diler. Fııat bira~ı hedefe i~abet 
kayde\mei,-e muva41iak olmu..~lar
dır. 

Ertesi günü gemi yana yatmış
t,:. Bahriye Nezarel:ııe göre, uğ
ramlan kayıplar hariltir. Midvay 
rnuharebesiııcle kaybedılmiş olan 
H~mand dcstr<l')o·erin:n d~ ayni 
denizaltı tara·fındaıı batırıldığı 

sanTmaktadir. Midvay muhare
best, Japonl.ııra bat:rılmış veya 
hasara uğratıUrıış 23 gemi. ile en 
az 275 uçağa malolnıuştur. 

tB:.·,rr:.ı.:.l'i:ult1 Clr'1 Devamı 

dan lııartulmak, milyoıı'.uk vası

tala·n bu cepheleı"İn ceheıme:ınin
den kurtarıp deuıı>k<rasyalaır öınü
ne Çlkamıak Almanlar için hayati 
şart ve mecburiyet olma.lda bera
btt Mthveır için •harbi uzun yıl
lar mul<avcmet e&aSJD• beğlıya

bilmek. hususunda Orta Şad: ve 
Akdeniz hakimiyetini ele almak 
da bir baya-ti şart ve mecburiyet
tir. Bu hedefleden hangisinin 

takd.iro ve teh.ir ed~eğini eibet
teki hadiseler gösterecektir. Fa
kat, takdjm •·o ~iTıleki şekil na
sıl k>eelli ederıse etsm Orta Şar
kın bu harbİ'O afotlerindcn veya 
taarruzl:ıor.ındau masun kalnınıya

cağı da biO' halôbıt olduğuna göre 
denwkrıısyal:ırm herşeyi:n başr.n<la 

bugiin üzerinde durduklan t&p
raklan iyiden iy!yo müdafaa et
meleri ve ondan öteye İtalyan yol-

Moıkova. 17 (A.A.) - A1manların, 
aldıkit.rı b\iOüo 1111ovi;re k>talunnı tari
hin en büo,yii'k: muhıır~odt'n l>irUe 
ssld"ları ve böylelikle Rwılıın Batı 

kesirrJınde - ha.tinde bulumın S,..._ 
linerad ,.,,..,.~ Ot>~ sürılükl"'1i ve 
ba<kıa nol.-laila;'ll& Rus ~ hatla
r~ nülJ.ı ettikla-i blldiı~illlek.ted.ı.r. 
Bazı ~loar& il<>'~. Almanlar f,'hr.iıı 
ortaeında V<>lf."tl nd>rine '"'rmıı>lar ve 
evden 6W şldde4tii I:" rpışm:ı.'.ıır olrn<ıl<ı-
1'>.dır. Tlt>t•gl<ere göre, Rııııların :r-ıptık.-
1-arı :yan 1aarcur.8ı·ı Afmıanl.:a..r-1 j~aJ. 

tM!klcn bir çok Y"'rierd<!n çrl<armı,ırr. 
Sl.alingl'lld ,.ı.r;n... CenLı> Bıa.tısında 
p!kL" }>.>mb:ı uçalc.!.-ırımn d.csteklectgi 
Almııı:ı la.ıılt Y8 p::yade ku'VV'C'tleroinden 
müıh .. ~~'kı.ıp n}üh:im b.!tr ~1 Rus hat·la
ruı.ı epl'y• bir derini.acı.,, yra.ro111 -
Rus !<UV\'OUerİııin ~ kalan )'ll<l!arma 
)'Qp~ı~ı tQ.errur.:lar ne~ gıe-rt!,,"!
m<lt: m{'obuı'i:y<c~e ka.!mışlır. M\jıa.
rebenin 25 iooi giliıüdür, 

Meyhanedeki ahbaplık 

-Iarmı kendilerine a-çmayı düşün-

meleri gerçek bir zaruret iiadesi 
içinde bulunınaktadı.r. 

ETEM İZZET BENİCE 

Kızıl YıJdrz Ga:oel<.!,ıe göre, Al
roa.niar bilyüllı: hava hôkimiyctleı'oJll> 
-.{:inen gilod-c ancak 1, 1/2, ve,,. 3 . 
k>l<>n>E'tre ilet"liyS>•:~tedıiırler. 

TURAN SİNEl\IA TİYATROSUNDA 
RAMAZANDA heır gooe - Sinema - Tiyatro - Varyetıo 

İSl\lAİL DÜMBÜLLÜ tekmil kumpanya.sile brrlikte 
Siııerruıdıı: MevsinıRı iki büyük filmi bi.rden~ 

1 - Yayla Dilberi Aşk ve Macera Filmi 
2 - Demir Pençeli Üçler 

Son ve heyecanlı dewelıeri. 11 den i.:.ll>a.ren dev_aı_n.lı matineler. 
Sinema ve Tiyatroya bir biletLe gırilir. 

~ ~~11ı11z•ıı.aıP..1!1llii'~lGlltw1 .. 11111nır.ı~~~allai•1saıı~~s21sca• .. ~tllL!~llQlll~l~~~-11• 

Yar.m Cı.mıa Ma tiııelerdeıı itibaren • 

TAKSİM Sinemasındl', 

ŞADOW. 
Mevsimin En Heyecıınlı 

(ÖLDÜREN 
GÖLGE) 
Filmi 

yerde, deıniızde motörleri durduran, 'tayyareleri dtişıi· ~ 
:ren ölüm zi y&ın keşfolun<lu. ~ 

Büyük Film 31 kısım tekmili birden 

Koca. Mwla!apı:ı_.da B~Yr&illl ~
ğmdı&. 18 numal-a.lt ero.e o*uro:r ~·-(' Gft.... 
lutacla aşçıltı1t yapıu Bayram adında 

birı dWı C<'Oe F.,ılt!Me l>or ~:ı»Ey~ 
lli'tırUş buıada :ıdama..'<ıllı ltlll.-yr ı;o.!k.
.nı.:.ştir. Aşçı Ba-yram bu ~l Etir.tlf.9\'l'.İ.a 
ayni mCyh:ine<le ral<ı iQEın bir şc!ıı9la 

aJtbap ohnu~. vıe ber»-bt:roe Beyv:,:i.una 
çı.k.may r k ar~.Mıla şl tm .ı.; la.rd t.r. 

İloi .ıhlı'P bu surette blrıı:U<~er' b<r 
-.. Ur BeY<>{:luna çıkaı•bı1ken, Ek.
rem bir iı:oleo-uıt bulup B.ı<Y13><n~ cil%
danını ve bu n'llQy:uıda 100 !flılsını CQl. 
nnşltr. Bu hıraul•il rr.üteıı.:.:'9 b'..r ba
hım<' ile o1oınobildm arvı~ DTetn 
bir müddet .90nn poliJ t&ıulıoden ya
kıahıuntJtır. ---o---

RUSLAR 
(1 inci Salıi!eden 11cv.,,..) 

rn1, ve d..-rioıl>r ki: 
.- •Rueya daha. bir kaç IUt<i şiındl

ki vaz.iy '.oı muluLf.a-za ('dı• rnt! m~ 

ne b'zknl tara!ırnl7.a g(llÇ.l"tttkıtir. Za!Cer 

de!il<Ueriniıı bize veri!.ereği """'' Anıı 
yak~layız.> 

SulıtarıbTJıot 1.tçilncil Sulh H:A."Ulc 
Mahl<rm<ı5ıncl,>ıı.: !Hl/G62 

Davacı: İtırlııd>ul Vakıflar Ba!;rntidU.-
lüğlı tamruıru.n İ&t.omıukia &he H<i

tl c'varlnıfi& y.aş m{'oj"Ve \'e set>21·} ~iigi 
kıooperMt1 ıCteD lll'tJh.asd>t'Bi.ndıe Ni
hat a.ıe,.!ıh><> a.;ılan 44 lira 5i ı.uru. 
a!acal< d<tvasınd<ı.o doleyı .,...,,.; ~
bn flÖlilud-1: .aı- l_,,<si ve ika.. 
meıe;ııunın meohul buı,__ baıleb
le ....,., tetıli&lat icr&Eına U.rar veri
lıeıiwk ~ olunan ciun.ışma giinüıme 
bazı:.. bulunrr..ldıi'ıırdııı:ı 12/1/94-0 tart
hind<ı maa ta.iz ve .......,.,.ı; muhak.eme 
ve i>cr<"l4 V'Okiı~ <le b;rli&1ıe &!<u>b'ııa 
büküm verilmiş1ılr. 

Biııa""1al~ Hukuk Usulü lll~ 
meleri Ktm.'ll.aunun 437 lneı nı3ıei<i~ 

ıtıe\o"C<ıa.n i§bu ktrra.ra Mrıı t.arıl• tdt!.ğ 
olan il!.n ta...ih"1.<Jeı .t>l>arcn 8 gün 
2'3:rt'W!d.a ',•n.y • ...,, d.., •a cCaıf'niz "l? et-
mı·diğCniz takd;nıe lri!ktnfuı kat'iyet 1 
.le~ ii. ttt~n tıeıb:1ğ olunu 

(5183) 

BU AKŞAM .. .............. t:'m 

TEPEBAŞI • 
BELEDiYE B A H ç E s l'NED 

Havanın yağmurlu olması hasebiyle tehir ed.ik•ıı 

MEVSİMİN EN BÜYÜK MÜSAMERESİ 
Kall'\tıU AHl\IET YATl\lAN'ın san'at hayatrnm 30 unctt yılı bütiin müıis)enlerin ~tirtklerile 

saat 3 e kadar devam etmek üzere kutlan aca.khr. 

ALABAND BÜYÜK REVÜ 
Memleketin Tanınmış 30 KİŞİLiK KÜME SAZ HEY'ETİ 

Birçok oyunlar, dansı .... varyeteler ve ,;irprider; fiatlara zaın yoktur. Tel: 421190 1 

Te-hitkeyi göı-en soför d rckSJ

yoou Yl'"~da bir r~a<·u üz,_.rine ~-e
ı virrP:s, fakat araba ~ğ .('1 k rarak 

:yine ~ aşağı, b('tıı'l l"lrile in
ıne~ de\·am etnı~tır 

Kamyon bu sııı-ct c Kı;mn:apı 

çeşme me\~danı.oJ. ,,-ınıi~. ~IC"''J'mc
ye çarplı"t•n sonra i kde coode-- j 
si k· ıprü b~şmdakı Kıgork Ma
nuk.van ta-ö.lından Aıı Riza is-
mır.de b'.r zata de\•redı\;n_,, ol•n 
tıHUllCÜ dükkanırıa d.ı~·;w.rn.-~ır, 

Asıl ·· a<:ia çeşme önünde ol
muştur: Burada oynamakta olan 

''e henüz isimleri '"eFb.t t>d.ilmi
yw ikı çocuğu öniine kat.arak, 
lütür.cü diikk.an>na kariar sürük-

Rakı buhranının 
iç yüzü 
( ı ln.ct S:ı.h:Jf'Oıeıı De\ am) 

BaJu 2 
İntıi>iarlar İdaresi bu Şon .ıen.. 

de hallediloceğini Wdirereık d.ınil
lere rolkı i~r.aliiıuia devam ı.«ıne
lerini t&vs>ye e~, tci,,ı:ar ima
lata baışlLyaıı amiller, a.rnd~n 1bir 
rna.iıdd€t geı;ti.kten oonra ;.,ted:ilb 
leri zamma ait ıh>I' hare!ket oiDna
dıgmı göcünce, <:kıilt:ri6i ·bay•Here 
vcrd·~k.teri i&<Qnto!ocı a<ZaUnuş

lard rr. Yüz ısaı>ti1itrelilk '"" 315 ku
r .,ıuık 1·aıi<J.lai'Cia evvelce Lay.ıc
rc 15 wnı~ ilılfaloııııken bu Jllin 
3 kuruşa, 7ö, 79 ve 80 kıuu;şa ver
dikleri, ~ sant\Ut.rellk ifışıekc•i, 84 
kızr·cı;;a, 15 saD1ilitreliık şi;;c·!eıi de 
elli üç drunı;.a vor-iı'~n 57,5 kuru-

SaAı:.anın da hayatı tenlıik<"c!C'dir. 

Kamyonun ç.:ı.rıp·t~ğ1 tüt.t.ill("Ü 
diıd<Mıarunın ön i<:srr.ı hu..•<b!:aş ol

mu,..tur. Bu sırada ofr<>kanıda bu
lunmek(a olen B~) R ••nu• oğ!Q 

Ba' ~. te1ı'>:t~y• ı;örür l:'- •'Z be. 
n-.-en dü~!,::uKl; n ! ~· 1 • tt~, ·r·nd1-

.sıni ı ~arıya attlll? , ... 

lıa.•ııtını k.ıı·tanım . 

c,1m l: .. •ı:r. 
il L\ .Jfak 

Ölen çocll''<'arcbn b'riı>iıı N" 

cada otu ra.n ~' vt d in 12 ~ ~ın

dı.kV oğlu Itt.ç<k oldugu ve mey ~ı 

a~ W:eı·e geldigi so ndalkıikada 
ıuılaşı.lmo'fl.ıu". Bu feci hildi.ie<le bll' 
kişi de yaralaıını.ışt,r. 

---------~ 

Saçından, başın
dan iltan 1 

(2 ioci Sı>lıiled.., Dev .m) 
ıar kapıya kadar celirdim. Çrkıp 
gtl.i, 

Hakim: 
- Siz yeı:cninızi odaya al •p w· 

zerine saldınr, teocavüz mü eder
sin~? dedi. 

- Tecavüz fılan yok efendim. 
Bendeniz, evli barklı, yaşlı başlı 
bir adamım. Tanımadrğm bir ka
dına, nasıl, ne cesaretı.e teca cü-ı 
ederim. Rvı·lprın hepsi yakın! 

Mahkeme, maznunun miievvel 
ikrarile suçu sabit görmfr§tiL Maz 
nun Fethin:n altı ay müddetle 
h~ine karar vl"ri;di. 

HÜSEYİN BEHÇET 

şa çckı..rn • .'· rdır. Dundan ou beş Açık İf rıe memuriyetler 
yirmi ·ııür. e'V'Vel de, şişeleri, üze- Emniyet Sand ğı İdares, J,se 
rindokıi ~·litlılı saıtış fialm<irn lba- mezunlarından 75-100 !iTa ii<cret-
yilere verm;ye ve ev\'elce ba;yıile- le memurlar alınmak üzere 3 tcır 
rin diiOıllciiı>lanna ika<lar rakıya rinkvvel cumartesi günü lbir im-
gönck.rir.ken, beıTt.tt~ yokluııu, na-- tiıb<ın icra cıılunacalrtır 
!kil iiıcrotlerirun pclu\Iıl<tı \'esai~ Ziraat Bankası orta mektep 
yı 'btba.rıe ederelk s2tı::;-ı fa!ı•l'<a veya lise mc;rudları arasından 
tesl;m, oı~o.t,. y:;ıvmon·a ba-•~m•"-

-·~ -- ,. .. -, ~ .., iml:,"ıhanla memur~ar ıa.ıa.c1ktı ... 
lard4". Bu v~iy(,t,e b" !k:sım sa- Ancak buııOar ist:arlbuldan b~ka 
tı.cıl.ar faıbz-E..-alara g'.dip nıl, al- yerlerde çalıqıırılacak'ard>ır. 
mam3'1ctaJ.ırlar. İçhi ba:;lleri, son !============~ 
gü:nL"'.rde sı:k sik görülen rakı )"<Xkr 
lu,,"'ımu evvelıi. İnhi.:;arlı:r İdırre;i

n4n iab.Nkaıtiirlere -az sama "·er
me$rıe, aıı<lAA 90Il.ra da, bu 1:.o
ml;,)"-.:ıtr.. vecsalre sobcplCTinc a1IC't
mektedir 

SOMA AZLTCm 

Buna mukabil, fa!brı kati:ir:.er de 
ew<'lce rak> ima!B.thanelerinde 
hıdtada be.'! gün bandrol yapılır 
ve altı gillı !abr:.ka ~lerkcn ş'm
dı in.his:ular idarc~:niıı ancr.k iki 
gün çal~ak kadar az scnr.a ver 
diğini sö:vf.-mektedir. 

İHTlK.AiR DA BAŞLA!Dl 
İnhisarlar idaresinin kendi ima 

lıiıtmdan olar ralul.ar da p 0

) asa
yı tatmin edecek derecede bol 
olmacLğmdan zaman zrmar rakı 
volcluğu göriilmektedır L• .3ssa 
kü<jik Reler ekser ye-• rde b•ı
lunmamaktad r. B- z, salıc r da 
bunları saklıyarak claltııdnn pa
halı sntma.ktadmar. 

İmisarlar idaresi 43 de· eeLik 
incir rakılannın somasını da bir 
miiddeUE'nberi falbrikalara ver
mediğinden 43 derecelik r· Ki f\. 
yasada 'hiç k.alrnamrşlır. 

Alakadarlar vazi.vel böyJ,. kaı 
~a rakı yokluğunun devanı 
ede>ceğini söyLemekted rler. 

---
1Vaf ia Vekaletinden: 
Eksil.tn'ıe7t koıuı1;ın $: 

1 - S~ İşl<.n L'«ı!Cl Şı.ıb• MUdü..ı!!ğu hölııe>< 1';<nde b,lc,an KL·lt: 
O\Ul1'. B:ık~ >01 ve ç,clıldeı e reumnlanndan kurtarro.'.!k IU-k..'130 ;rlt Y• pll:ı.. 
c~ ba'h;ra t ',. sınat mQ.._1at ınışn:o.tı 

Tıı.lnıtn l'dllen lt<!ş,f bedeli !iat valıl:ll eısuı ü:zeı·incieo •706.631> !mı 7l 
ıruıı:o-ııur. 

ı - Ek<:il<me 5.10.9*2 taımioe nıstıayan Petza.rt.eei cihıfi sı1at 15 de Aıı""°' 
roda Su İ;. ~ıv Rei i.gı 11.na.st iç·nde t.o:r>'°3n'311 Su LkısJtı~e Komieyonu od.:sın• 
da k14>a!, zari usul•1:c y•pJacok.11' 

3 - İ.ı;.·tpk:!ile-ı: l': :tın(! ş:ı:-t..am.eai, MukaıYeie projeM, n~ymd1 rlık j~ıtırf 
~r.ei r'Wıame:ti, Ur:ııumi Su 1;1t>l"'t tı..n.n1 <.:1rtr.a.n11·~ ile h~i \·e f nni ~ rı... 
oomcıerı \'~ pro;etan .-35> 1,ra c'J3> kuru~ kar;,ıılıgında Su İş ~ Htı .·r. lra 
a.Jb1lırlfr. 

4 - E.\s.ıl:.rue,-e eılt9i!n1t1'k io!n i&to~lıle"ı.n c32.015• Jira •.S!b kı; '"U !t 
'Cd<ka: t.ern ... t vttDlt>JI VC ~ · tmenin ) a.pıl •. <:ağı g\ıtıden en tlı7. Ut g 
bir d!fei(Çt' ıle Natı:ı Vfk.J,et:tne mü.ra.caat ederek b~ işe nıat.su.5 oJm,a.i 
vP3tka ekn:ı.Qn v~ b•ı ,...akayı ~eleort ~tr. 

Bu •niiddN ıçlnde- ""'1iluı '51.-ğind" bu!unıruy• r.lıı.ı: ~ftm.·-<' 1J ,, ' • · 
5 - İsleılcı "'"' :•.'<i•f mektup!~ L-<..-.c. ın<td<ie<le yaz ıı,,n I:> ~at 

öncl!aİr •• '\ .&: ...... r Su JV,, r h:~ ~ 1."-'1e makl>i..12. klt'Şt..ııgında. VE'f"T.,1' r • J.W.: 

P.-.;ta<ta <».n ı""*ınellr lııab:ı.I edıı--. ·~-~ <9708• 

, 



4 ·- S O N T E L G R A F - 1 7 .!l'LtlL lMt 
- rrn z · :r· -xz- 7 == 

HASAN eu·z KOLONYASI 
. . 

Grip, Nul.,, Romatizma ve so ğukt.ın te\elliit eden hasl•lıldan 'bir ı:iiade i )~ e<ıen h aJ ret eh.a bir kolonyadır. Kalb iizerine bir parça sürmekle heyeuru te8kin eder. Baş ağnsı ve bilhassa lllKlede çehreye ve kulaklar... ;çille ve dı W>a ~ürm"lı.~ 
ens~yı \e .açları uj:tıştormakla \'e İ) ice koklamakl a kat'iyen iyi e<l..-. Romatizma olan yeri ma~j etmelidir. SoiuJ< alına Mticesi hasotalıkl3"da vöeudwı htt tacabnı uiufturmak çok faydalıdır. 

Şi§esi 75, 1/4' kilo 250 kuruştur. Hasan Deposu ve Şubeleri. 

,-E-hl-isa-lib;'ınK;;;;~Kıi;;-Ar-sl-an-l 
Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Bori, Babası Tuğtekin gib;, Ehlisalip 
ve Araplarla çarpışmaktan 

yllmıyan . mü~~ iş bir hükümdardı ı 
koUlmlllj ulan Fra, .,dar füıtınıle- J~rla berabe: K~<:' ı .. r Ç~!W.i Türk 
rm lir anda n.ahveJil.dığini gôr- kılıcı, hiyoııet göniügu Bi'ıtınilerı ) 
.rrıelrkn hayreti.ere clliştüler. 'l'ur'lc 1 >:ökünden temizle-mi) e karar ver-
<:a:suı; t~:U 'ı, oa mükemmel i<di. mıışti. 
H er t.::irfa tertibata k.aı~ı, teıtip- ı Eslcid~n 1'uoıJU-.7, Hiialı m~Jc-
lerı vıı.rrlı. leı mele k:ıL.> en muo.o,rwAı;t gôbter-

'.l'üritlcı·, deı•lıal va2.lyet al<lılar. mctlerui. Vatan'"" mill<!t mesele-
Ehlıisalicp, Tuı·;ılerle gögüs t;<'.ğ'J.se lcrinıde hiyanet edenleri süJa!.ece 
nıuıharebc yapmadan loolaylıkla katledip vocu1larını d.ıedi::;en or-
Şamı a!;ı,::.Wa:rdı. Avnv,ıadan ge- taoa.ı l<ald,nrlardı . Bu Tw<.k za--
t • .ro:ııtleri, ruradan bu.rad•n bü- gunu amanısrz olmak!a !ıer&bcr 
yük ltt."V\·t-t!eri, Tüıtı<ler üeerinc pc-i< yerinde :..r:. O tarfr.4.c Surı~"'" 
sıir'Dııkıten çt'kindiler. Şam, Tikk de oldlth"I;'.a kuvv""Li biü- hap ka-
hiJ<l.lm:lsrı .lloıi, ki Tugt""1in- bile.,; vaıdt k! Dd;,, n.ı<ımı<lü bir 
den ronra hiıkunıd:ır oh.-nuı;ıtu. Emirioı tahtı idar 'onrle idi. Sar· 
Kendi vczıritza.m.ın< bile iB;itıni- kat Emi.ri vefat edüıc<: bunun tkul-
lNle bcfaıbı>r katlethrmişti. Çün- :.Undıgı kadınlartian bki gelıp şch-
loü tOOıbın;izliği ~rdı. ri :ıaptetm.,,,i i<;in Debisi dav~t et- ı· 

Bori, c;ı ,;a namazı esnasmrla t.i. Fakö. Debı.s .Sam c"·ar:oıdan 
altı bin Batıniyi ,.e verıiriı.Lareını geç~n bru;:k<> bil' .J:abileye men-
tur hamlt'<le kU!cıtcn kestilkten son· sup Araplar kendisini tuta~a:k B0-
1 a i:. -'·criJe d~arı vgradı. On :bln- r.ı.'ye ,götiLirdtl:tr. O, Dehi& hap~.ıt-
krce llıli:rnhp ordusuna lıoucı>m tircii. İmad.,,tin Ze.,gi Bori'ye csııı· 
c·ı.t.ı. Bu Tl>r!t ba~kıın n . .;t'.~t.::.. ola'l·aık tuttuğu oğlu Stin..ç ılr Ha-
(] t,"Un Titr.kn>Cnlcr O." .t:ı ~.:-' .11.ı- m ~ ErnrHert'Jlll' mu :cö.ıb: l Dtb 1J~ı0J1-

har00e yaptı:ar kı, tarıh ooyle d16ine vermesir.ıi tt·'.dif eylroi. Bu 1 

tı,b&y>'.ğitçe mı.J.ıarooe k&y<wtmc- mübadele vukua geldi. Biıreıı: :;o,"· 
rr :.;ti • .L"':ı) _alip ocv fıU narmaci.ı- ra Bat :ni!er tarnfından ılkl 1"1n.-
g n old•J, Avrupadan yenı gelmiş çer dü.rJx.,sine ui,'l"anıış olan &ıi 
nrhlı !,'iiva :teler Şam onimde can- ,·erat eLti. Batıniler, mlıa'.}t't.Şam 
J;ırmı vc:ıdıler. Zırt,.,ı.z, ç>pl;;;k Türle h.ı..ikümclannd.ın in'lil<aınJa-
( -.vü.şen yalın kılıç Türkmen 6Ü· rını alrnıya mırvad'faık oldular, Fa-
varileri za'hlı ~kalyelt:ri ib;rer .kat bu vı>k'a Tüı•kmenleri Jo11xL.--
t;,,,.,., kılı~lan ge.,·irdiler. d Hül~umetleri d~Jı; "nde ne t<:a-

:;;::ıı h··;ıruırufarı B<>ri, Bhliuı.iip , dar Batıni v:>rsa tekra.- kılıçtan 
m;ınvctti. Eııl~J'p•en hçaibilen- grçlrdileı·. 
ler ve tc•:< başına nası16a kuı-..,la- Borj müt.h;ş l>ir lıı..ı<unı<•ilrdı. 
bıluıJer kendiler.in> bahtiyar ad- ı Baıloası Tug\('ltin gföı ~et-n idı. 
dı·ttiler. Banı-as Arap Batınileri Ba<>•sı da !ıın·i6ti:,·nnlarla, ATaplar
k~lelcm Elıliısallbe veren~~' on- CI ·vJrnı \at) 

Doğu Bayazıt Ma lmüdürlüğünden: 
D ibı ''Y'~ .or.a!l ış 

1 - Jloğ:u Baya.zıt itc·~lncia yapı1ac&k h, .. d"tı .- * '. t"nfls.ı nı&' nı:ta\:dı':". 
2 - .. Ke,.1 betl<' li 0':'61> Slra ti2 lru r u.-
3 Ekeı kile !?8 (,, ~·4~ l coZit1{-:-1 gır.:ıtı ıfô.0-t <f}5:t dı P'-J ıa;f UIL. y]p 

1\_.pıiaı<"al. tır. 

4 - El-: ı!me jart.n<:ı mıeei \'-C buna mUldl'Tri r•\'f.,t.. a - .ii_uruş 
b('del nluk:ıJ.ı..ilo.J.e D- B .. yc;:ıut JJ:a:ıye da n·s.ndı'n <>an~· o lir \ e- /\.:.;rı N"!'a 
Mıidi.!!":uıı.mac de goru.ıe-bi.lır. 

5 _.. b".uıltrr-.ryc g:ımı'.k ı\;ın .stfk!;lerın 1557 :ıra 58 kutt n ll\l.t kat 1(1nt
nat t·ennt-ırrı ve Agrı 1.tıJiyrtinri~n buı i~p gi:r(ı.b:lı:c."fk;~ rıll-C' da • al DJı (' vc.
Ma 'brnı. etme-lıe-rl un;aı;1a.zidir, Bu \'Cıiİka \..;ın r-ksi'.t.ın(ın.in :y;.pı!c1caCı ,gJnd.pJ) 
...,, az. fç tün fV'\•el O.r if: Li<i.a re jsott"kLleı'in Agrı Vil~ti ır.~ı.:~arnına n1urac;.
atları v.e bu İnüracaatJ.aı·ına şinı.diyc ka.d•r yapldt~fl.rl benıe- ·i lru:-a~ ~a t:t l=-lt ... ı 
p.ptırnuş ldar<·lll"dc-n -.;tiıkla.cl vr~ık.•la•·ı ı'*plcbnıelf'ri f~,;r. r. 1 :1 H t ,ucı&•t 
zr/iında Vf"~İıka taJt•b·ndc bultnJ)t}J an.~ar t'U;lt.meye g;reır ... yf'cı k~rrdir. 

6 - Jdekl~ler tı·kl:f me.k t•..vlarmı iha!e &ünü oktn 28/9/9"1 ... ı· ... wr;t& gu
uü S"aa.t 14 kadar Dvgu JM:o-azıt ~t al l.liJ.nt.ıı-luıı;ü OO·rf.&tntl muıt.. rf'~it : Ko
n .-.yon ReislıC-ne m;. ıbuz ım.kAıbU..n~~ \ıe4uTı f·drcf'k~tı"d'r T'ı tad~ v,.ı.;...a bı:-

Jad.k ı:tt:ikrr~ı r ka.bl.! cd:lmrz •9394 • 
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ı - Ş. r!"Cie bir \"ezin-, 2 - Koimus 

ct..~rt ~rsı te:.eıcc.ınd~ 6CJylenir, 3 - Pa

na!otsıcı btl' tı.1y\·an 1 4 - İnchrmdl. 5-

Su, K~ bır mill<'t;n dif.. 6 - Biri

ne dt~<-1ını:'k, Ter-t !iyckn. 7 - Başı

n.<?. S ılavt" "Yl.E' .g.z~i Ş("}, Kaldırm.,k, 

8 - Ter:-1 ".cl .. ıtmak, 9 - Bir İran Sa
iri. 

Y UKARIDAN AŞAGJYA: 

1 - Hi.t2Jran, 2 - l\v'3 1 D-ğer, 3 -

-1<', Gtlrll'ŞIUc, 4 - A.l.t<ıns Dodf<ıin 

bjr ron1&JlJ, T'C'ıta te J!ıi ı;algıı, 5 - Bir 

:i'ı-...'lyan !irııın.ı, İsitaJl'lb lde birli, 6 -

Go• re,.;, Kadın i!llll;, 7 - ŞüpM, Bir 
m<mliflkı~ı..n hav~ı. t - Ölü dPği}, 9-

Ö<•cırw; \'<'mle lli""'amQ (•lô l\el"'1C) . 

Dünkü bulmaonın halled.HmİJ 

tekli: 

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 
1 RjKIA y AN O Z • 
2 M •ı K AH f R m K 
3AH•HA L mTA 
4 N AIM • D ., R E D 
5 İ ·R i N !81R E F 1 
6 D1A1Mt1M

1
• Y E K 

7 A IR,1 r:ı 1 G Er L ı. K Ö 
ıRa D AMA,RBY 
9 • ILIA M E KAN• -- -

Devrediit-< ck i htira Bereu 

·S~n, S~lrku Siı.ıS)."ım1 a. ricHn
<icn tasfın-sıne maho-w; ameli)'e> 
ha.ıdtındak1 ınt:ira l<;in Hrtısat Ve

kiıletüıtkn olınm"J olan 12 Ağus
İ<.'6 1940 tarih ve 3UOS No.lı ilıUra 
bcrn~ın:ın iı;1.h·a cttığı hufırulk bu 
ikere ba.,<.'kat>L% de\ır vcyriıut ica
<lı 'J\i.rıkiyede rn<"\o'kii li<Jc koy!; 

bilmd<: ~in •alirhiyet d :ıhl verile
.bik<:cğı tı·klil edilm<'k.te olmakla 
b u b'Ul:;u~a fa!'lla malümat eilinmelc 
isti!)'enlcrln G.Jatada, Aslan Han 
5 inci ,luıl 1 - 3 Neı.lara müracaat 
eylemeleri il[ın oJ.ı,>ur. 

' Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
İCAlllN DA GÜNl'E 3 

Ağr ıl arı De rh a l 
K'l.Şh ALISABİLİR. 

&eser 

• Zabıta Romanı No. 101 l 
•• 

Sen mi Oldürdün ? 1 
Ya•an: EDGAR VALLAS Çeviren: J\lUAM!\JEn ALATUR _J 

Bil ıbu cevap in.. rine oc-rt 9!'rt 
!ıı u.ıı yıZ.une obakl., tam o sı

rada, ~usU»i kal1indenn buill'Ildu
gu ;<:re gırik-cı.lk k<opınıı:l arfA.a
sınc .. n, O•!-de!JOl>l'e jwvga sesleri 
d ı;;ııWu. 

lliıd ·t.ııdcn Ikıpkırınız.ı kesil
.,,~ •• s.«;l" ı ılarrdlk olmuş bir de

lık;ınll kap yı as'lp d.-;anya hrla
uı. Aıı•a~ındaıı da th herııt kova
h~orou. 

Bıl ·l>agıırtlı: 

- Bel, hey! N,; oluyorsuınuz? 
Buıa.sı neresi ya.hu? 

Bu bai;JJ'"il da sad<-ce bi;r ~1-
<kn ıbaret1ıi. Yoksa :k.ıwganın ne
red-cn, n&.Ç n c;ıkt .. ~ını pekAi~a :bili
ywdu. Muhaol<lkaık şişko VaV\er, 
:ıeıcıni ve ı;t'nç Vit('rll') i yolmaık 
1';-'11 kliA>e davot «~nı.ışierdi. Ve 
Lımaro.. u.ı ı..,.,·ga ç ıkm .~1 ı.. 

-
V&ltcr lı:t'nd.:"ne bır Jı.ı .. ybEt '\'C

rc-rtık 

- Bu budala çoctık!a b3§Jm"Z 
belaya gırreek, diyt bagırdı. 

Fakat delikıanlı da ıbağmyord:u: 

- Kolunun ar:ısı'll<lan .l<iığ;dı 

ÇJ.Karan sen degil mrsın? Kmıe 

yııttuauyoı.;un? Gö'Llcı:>ımJe gı:ır

düm işW ... 
Valter delikanlının tıotae.ına 

atılmak için ~yle bior ıtoplarıdı. 

Fakat klublİ'll Sd!ll'İbi Bii <1c b<ı

ğın!ı; 

- Yeti.~ir artık! Bur•sıın;ı atııu 
döndü.rdfuı.i>z be! Şôyle oiu·rup 
namuslu namu.;lu b. oyuın oynı· 

yamıyU'SUZlUZ. 

- Be,ı hı.- herifin çener--.ı pat
latıcım. 

- OLmaz Valtter, ·burada IX•yle 
' §lby1 t.ı· oim~. B;:ı UL çene pa(:.ıı... ... 

yorurz. <.mm~. h<'nm tertip değil.. 
- Pcld, ~wıd. ş bud<ılür.ı:n ii

tira,~ı kabul mu <CC<ceğim? 
mı d'Cliıkanl~J döndu: 
- Ne k.a<l"r kay>bctt>rı cvJ.al? 

d.:.<Jı. 

Y rnıi ~ ı.:ıro kaybettim 
amma, 'Parada dı-ı;"l.. Ne dıye 
be.na oydn t-d;y'Oı? 

- Dcı~ k r m.. beş l'llr a lk.&} l>< t
tin~~. 

Bil a'\·u~ı nu açanık Va>ttre ~

zoıt'tı, kısaca ve f:'mn;dE"'I"{;eS}JJe; 
- Vt·r \'OCUığ'Un r~rüSl'l11 gfft~ 

dedi. 
ôt~<lk'i hala h ı<ldetıı: 
- N ı.ç iın • ven«"imı~şım? diye 

kafa tuıtıtu. 

Bil ayağa kal'kıt• ve ııooını )"Üd<.

,s,,lterek t'mrini tei<ra.rladı: 
- V N <l:y,,,rı.ıan sa;ıa ! 
O rıaman V2lter yumu~adı ve 

yirmi ~ Jfrnyı ik<'l"l'.en 3'.l'>n a
vucu.ıı a k<>y<l J 

Bil paraıu.1 ııô;•k i,;r b.ıktı: 
- Ulan, dedJ, bü-na ıia ırı lolo? 

Bu ne? 
Öll•ln masumruı<' bır tuv ırla: 

~\·0ınn Var ) 

ST.UDY 
19 42 ACILDJ soN TE[Nİ[ VE Yürser 

EVSAFI HAİZ 1942 MODELİ 
ŞEFFAF,İGNE . U,LU ISTİLOLA~ 

GE L,M İŞTİR 

Masarik ve Arkadaşları 

Çanakkale Valiliğinden: 

Kapah Zarf Usulile Yol Tamiri: 
Çanolıltalc - B•lya ,-,.l111>un 5180 _ .,,.e ıuı.tm<ıe e .. •I• tamiri luıp•!> """t 

UBUl>:rJe ekısil hneye 1ı.orım.ıttur. 
1 - Ki'~ bcddi 3043'2 lira ~ lttıt'IJ:lur. 

iŞ ADAMLAPININ AYRILMAZ 
YAPDIMCISl·OKUL TAL(;Bt;U;_ 

~İNİN t;N SADIK APKADA$.• 
OLAN BU KALı:;MLı:;:ı~ 

İSTİLO 
ALIDK!;N 

2 - Mu,\•aki<Jı.ı LrnlinatJ 2282 lira « kur~u.•. 

3 - En .. ın keşf~""sı Mır ctın Na!ia Mooar~ güriiıl ebffir. 
4 - _J,.i 23/9/ 942 tar >hin e müoadi! C a:11'«mba günil saat 15 de Çsnık

loale Naı.a Mildüıtüğtinde ~~ili eden ı.om.;..,.Ollda yapıJııcağınılan "t<kl•-
1.erin muvaidt:at tt:'m~oot, 9'4.2 yılı 'ficaret Odıa.::ı v~ ve tatil g-iJnleri h0.[1ı; 
ü:t gün evvel VtllyrW ?rlü.racaatla al-ac-a-:datı veaika}&'"J 24-'JO E )'tlı i;.c.ı~·ı.mı:t 
te .... "fııkan bazıriıyacakları kapalı zarfa kovnuı 1&n w zart!arın 14 d.r kac, . .< k..r 
nıi on riy~rtine verım:leri VP p<>!ta.rl:.ı Yiıku bu.laeak ıec'krnr1er~ :r.azan 

BÜTÜN DÜNYADA 
rı;;RCİJ..l!;N Zt;VKU; 

-----~ ···. ·-J-· ·:.'-~' ·. ~· - -1 
9 .... o . ) 

17 Eylul 1~42 
18.00 P rogram Y8 Memlelı.eı Saai 

Ayan. 
lti.03 Jı4Jzli>.· F~ıl. ltt:. 
18.~5 Muz'k: ş;;ıı F< f'u;-;. 
19.00 Koo,,ııır.:ı (1.iJ'u~ Soa!i). 
19,U Muzı!<; Dao6 MLizfııı iP!.) 
19.:JO Memlekrt Saa t Ayarı ve A

j ans H..ı bt rJ . ·ri. 

19.45 Sf'rb6t. 1-0 DJ.f\.ika. 
19 5'5 Mü~ft.t: Kuış-.k ]\1"rat<11ın;ard&ı1J 

Şarkılar. 
20 .15 R ad-yo Ga:1.wtes· 
2G.4o Mii2;Jc; F lm Miıiili (Pi.) 
21 .00 Kor'lf'mn (F,'\ .n Sı:..::.t~). 

21,ı5 Miizi<: Mü 1>1< Sotk>e:. tri 
21.4S M üz•k: Rr.~ Sen!on.i Oı~•

trosı . (Ş&C: }'crid Alıw-). 
22.30 Mernle,;.et s.ı.at A1arı, Ajans 

Habeı•!rri ve Borı:a~o.r. 
22 45;22.so ).~ ~ .nki P:ı.gra.:n ve Ka-

p~ru~. 

(HALK SÜT tJNU) 
1 

İş arıyor 

Cj~ ıt-,Oare alınmı>·aca.ğl ll.ün olunur. '"9668, 
• . )942 -------- -

MOD!;LINI ISDA~LA . . 
IST(;YINIZ 

iŞiNi DEVRETMEK • 11•0~~ 
Veya BÜYÜTMEK istiyenlere: 

Clddl bir iş iç;n 8000 - 10000 )im ~ la>,yma!< JS~yorum. T<c;'
ret ,ş]t'fdlıc1e bulundum~ İşill'İ b!~ti~ M>n s~~~ \.""E:ya dürüst f~ail 
a..rkadaşa ?Jor'aiyacı olanların ya~ıut ~ dtikAdıutm. ~·'.-etmPk ~!.f'nl:"ı: ~ 
yalnn iz-ıhu.Uı l*r mt"ktuıp !a. B(>oyoğl u ~ kutıulıu 2271 m.ırnaraya acP!e ~ 
müracaa. ı?~rı. ~ 

Bir M 
Saıtrırak ictt:yrtı (rın Tt>pcb .. !:ı "'da Kordow. H8l'lmdJ1ı 4 rrum.orrııl.ıı. 

~ Rüştlo)"e mt.l.racaa1'.arı. 

~-------------------------=-
,.,. Ak,amları vaktini ho§ geçirm ek, iyi yemek, 

içmek. iyi müzik dinlemek j.,tiyen: 

iyi ..._ 

A 
.. 
e gider. 

Beyoğlunun en k ibar muhiti!. 

istiklal Caddesi. No. 451 «Stüdyo» nun üstünde. 
Siparİ§ üz.erine hu•u•İ a l..tam yemekleri. 

Sofranızı evve!Jen temin ed iniz. Telefon : 43848 
Bu(,'linden ıtiban.m sevgili tenor Avgeris e<n reJ>"'rıluannda 

MfSHUR 
SAATLERİNiN 

Çok aranılan ilci yeını '"10dd ı;clrnıi'11ırr· 

İki kapaklı gıimuş tep •aati l..ira 4'5 
> • albn kapl ama • • 50 

sL'\GER saatir:ılın ka litffi'i y üksclk, mi.iba
yaa ,..cf'ruti faıydahdı r. Bu fırsattan istr
fade otmek ıg:>yenı taşa müı;;terilerimiz 
.bc<leliy le J:ı;rl.ilkte JX'~en p<ısta ııoosraıfı 

olaıralk ı Llra il<ivc olunw-. · 

SlNGER s~atlerirıinher türlü tamri.ratı 
15 sene zariında n:eccancn yapılır. 

Singer Saatleri Mağazası 
ı~t. Eminônü. No. 8. Şubemiz yoktur. 

O. Oemiryolları ve Liınanlar_ı İşletme U. İdaresi İlanları 
Mu~rmnet1 brdt-li 1800 ,Cbi:ı Sl'.kiz yfıız.~ t·I'« cılaırı 100 (y~.z) a<Je.1 4 Göm- 1 

l.eğı ı.t &oO (aJtı )Uı.) adı•t K~~-et (25 Ey]ul 1942) Cunıa gunu saat ( 14 ,30) 

on dOı"t ctu1da liayda.,.pQş;c;.da Gilr bin8· ria.hilindt,ki kon1i!lly0n tara!ın<ian 

açı~ xs..ıı.:nıe usu.liylc E~tlın a!ırıacaktır. 

Bu 'şıe girı.nı ·k .sfıy<,JJoleri.:ı. 135 (yılı ot•Jg. bPş) Jir<tl ık nnrvakk.-1 tem,jnat ,.e 
i{anunun tayın. tt~; t;i \ ~<kLe °':-lilrtr f'lk5ı~tm.e günü sa.;ıt:ne kadar lrom:f:)·o-
r.-a mirrac:latları ı~·ızırrıdır 

BtJ .ı$ı,: a·t t.:a ·tın.atı,~ .r kom~)·ı"ıfldan ~--ız ola rak dağı tılmaktadır. 
•9733> 

Kat'iyen 
lhtiyarlamıyan 

4:1 :yqınaa oı

masuıa ratmen 
yilzund< hiç bir 
burUŞukluk olmadıltt g\!>I ı er: de 
bir l'!llÇ tızınkl s1bl taze ve yu. 
mul"k.. . ltt.e Vl7an" tinıveroltea 
Profesörü Dr. K . SteJıkal tara fm 
dan kql n •Bloceb tabir edller 
şayaru hayret gençlik un.•urunıın 

slhrlııılz tesiri budur. Bu •Blocel> 
flmdl penbe renkteki Tolcalon Kre
rnlnde meYCutttır sız uyurıı:en 
clld!nlll beller n gençlef1Jr1r. 
Gündilslerı için de Btyaz renkte· 
kı Tokalon Kremin! kullanınız. 

Siyah noktaları er!Ur, açık m.,.a. 
melen sıkla$tınr ve cildi beyazı:.. ... 
tıp kadife gibi yumuşatır . Tok>· 
ton Kremlerinin mem.nunıyet ve
ncı semereler! garantil idir Alt."I 
rakdi Tde paranız iade ol u~ur 

,-KAMYON 
ARANIYOR 
Las1:&siz, tc:n.z k~ılklnıım:.ş, 9:1C. 

939 vf'ya 040 m<>d"'i!eı in<' 
DOODGE, F.4JlG-O, t"ORD, Ct!E\' • 
ROLET mankıa.Jı bir kamyon ara
r.ıyc r. Her ılın 20732 to!~on nu ... 
mal'l!Sına m01ıı=t. ( 49ı 1) 

i~tenbul Ast'Y{' Ü~·uncıl T C'Dl't·· M t.• 
kt'!Jı&İll!dle'D: 

Hayatını kendi kazoıımak mec ı 
buriyetile orlomckttıbin 8 inci -
sınıfında pek sc vdil'i 'ırhsılden 
ayrılan asi: 'bir ailenin 17 yaşında 

mütenzı k,n sabıul4rı saat 8 
den ögl~yin saat 13 c kadar ça

lışmak üzere mueı.s~ı,ıılerde ve 
t!carct!hanelerdc İj arnma.~tadır . 
Yazısı düzıgiln, hesab, kuvvetli
dır. Eskı türkçey b:Jır.c-mekte
dir. Kendisin ka aatkar b!r üc

retle tavzif ederek :ıtıldıi:ı bu 
ho·yat yo~ıUnda t~ e rı·::1: :stı•·en 

muhterem i~ sa.hlpleriııın Son 
Teigraf lıaik sütununda B. K. 
rümuzuna n1cktupla nıuracaa\ 

c:trr.<'leri riıca of.unur, 
1-----, 

• ı 
AÇIK I<OJ\iUŞMA: l 
K. B: N.:ı;ır·~tza göncıl'ril(>n ş ı«·:-rr.e 
~·,k.i.t;plal•ını J'aza.ı ı~ 8lL"lll ~at 14-

15 .. ı'".c;mda a. n ... ıı z ıu: .. "cı.~lu . 

İnek Ahırı Vaptırdacak 
Konya Harası Müdürlüğünden : 

]fa"'a m""'•v ., .. nı?e 47 b:.n ], a kf'şi! f.ı.ec••·llı ınek Jıırı i;ışiia1ı kQpalı uırtıa 
lk-s:!trtıt'yf' ~:cnu'ırı; t~ı,. 

Jlhaleıı:i 29/9/942 Sah '~:nü ~at 151~0 ri~ K'f'nycKid Ve1ıeriner Jı..füdü rhı.'"'ii 
Z.~ l' İ - • ··ğıif' N;ı.uS :\of( nur ğ:.ın- 'dq,tr• •noe ·h . .rplaıı;ıcak :ı..oırıis:yor.ıda yııLpı·acaktır. 

dan c.:.lnH'f fllı1ugufJ'\ w ıc"t·J.c a.':Jk ..... j ı Bu rşl' 3 ,t )l~ıf, ~rtneme. pro)'t! ve33.Jr evrakı Hara ve Vct('rlntt M üdür
"·•L:.iyı•tın1 y~zılı nlif M •.tz:eer("l''l. z.,;~ı H.tıklı(lrınd<" gt,,ı·u~d>ıi\,r. lhH", t 1en ııt,-t<i~J\l~·re 235 kuruş muloabl}ı nde gönd~·rı1tr. 

Ret!& A:ltındag taıı:a!ından K~ uıtuıy 

Kuşıcbli çay ırı 143 nu:ma.rada k •11 

Süayman oğ:.U B üdun Crtııkd:: ~ • .Y
b lDt- 942/1315 nun1..ıı-a ,_.e ı\•ıla l ~ti 
ıtiraz '<ia\IQDıının yapJlnı&!l .. ta Oıil!l ı · .. 

tı~ı!<ıemes.inı:it; Borçlll Dü h.an Gü.t 
.gond.erilen daı.~ye a!~ı.n.a v • r !, ıı 
n1t•şrubatta vıe porı:i n1a1•fcl.yı.ı1 > piı
rıJ a.n tah:."~aı. tht mu . i?cyhf ta. ·l .o. 
b':en <ılmodı'ı bo:d\ıo'.m" oldııı:t ! n 
H. U. M , K. non 112 ve 144 Unc•J ı

u e:t rı rmııclbin.ce yirnı• glin n d t l' 
t.!:'Dj!ğatın ilidıen yapı~nı~ıSllla \'IC' n 1-

ba'İn•nnPD<l\ 9/ 10/942 Cuma ııanlı " " 
l 4 dıe t.M:it-inı:~ -karar vıerih~s oldutı,. .. . 
dan Yl.Zllı gün \"C ~tte mua..< · .:·1 

nmhk=rde baz:r bulunmadıtı vr-0n 
ta:~fından ka ntıırn.l \"\ ;,ı;!J gö~·ı.ı 

~··<li rcı.. gcyoadnnd<ı not ook.e-treyt d<-

ettın~. Bul:ınırı 9 -!:>ı IZ yoktt~Ut'dR kııh-
1 

M1ıvakıkaı terrtinı:'IL. 3525 lira olup htra vt·~il'IP, 1atırı l acak'tıf. 
ve<:ı l\1ebnıet'e g('t!rrliı.: rı-Gc 5 hra vr- Bu inşaatın iıtıaleo be<le1ın<ll'n 3·1 500 lırası istihkak rapo rların• gOrt oôe-
r.:r<"el<tır . Aikş.t ~{llr<ie ytnı6lnt rıl<ıcEı- rıecı·k bakryt-; 943 nwJ1 y11ın1n iJk syı w:,•illlde ~~ rdi~~Ct!ktir. vam olun1ilıcagı ilan ~unu;-. (!>18:!ı 
ğımdan ,..iS"ının h Jıkrn'li :ı; .. lmad:j:ı ilan İ tEklilPnn 2490 s.ayıiı konunun 2 ve 3 üncı.iı n1addrlerinıdc ya z.ılı v-e&ka-
ohmur. tar. ~t'~t nıaff·bı..Jı7, vrya mtttubu ve Nat'ı~d an alacakl arı f'illıyet ve-::i- ı--------------

331 dogumlu Ah.n~t o"du Mustal'.A katarını tıav i ktapa/ı :z.arfların1 ~aJe sa!llıod,en ·t>.r saaıt evveline kedar Kornls- Z.4..li - Dev! et Dcni.zyo!k.ırllH an 
ÇELlK. , 000" -m:ı.k.ta olduğ'ıım tcG<auı man11 a o ı yona vı rmt',eı"I. «'l .> 

Ni~ant~ı, Çınar Cadd esi, Hu~usi 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
Ana, İlk , O rta v e Lise - Ya tılı , Vatı.sız - Kı'.l, Erkek 

• ~ TalEbe kavıt ı.şler.~ hergün 9 dan 17 ye kadar b:.lnlır Talf'bem.ize de.rs sa.atlerine il:ıv<'U,n "'il :Hı e·o~ ücret..<i~ Y?.ban~ ı ıh! kurlan o~ılacaıttor. Tekfon : 80547 ______ .,._iri 

16';) No. l.u cüıx:lanln'H 11\ayb(-,ltinı \"(·-
nıcs ıni allQ.ıCQ.ğJ1TM:.t.\U ~kfsinm hu'knlJ 
)':ık. tur. 

Başn~a.!uılıs't 1-f~n E&İ Jlıın! •. nıe 
GÖKllt;!JİZ 

! ==========================~ 
s~·t.'1'1 ve B3şınuhlrrlrl Etrm İ:ue 1 
Btı.,C"e - N~rtyat D ir t t..Qr;.ı 

Cevdet KARABİLO '.~I 
SON Tt:LGKAt' '~~TflAJ\SI 


